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คํานํา

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาไดจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 –
2565) สําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานในชวงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และไดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมไปแลว 5ฉบับนั้น

เนื่องจาก ขณะนี้มีความจําเปนท่ีจะตองเตรียมโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดท้ังมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมเติม
ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดย
สวนรวมและเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้เทศบาล
นครนครราชสีมายังจําเปนตองจัดหาครุภัณฑเพ่ิมเติมเพ่ือใหเพียงพอ และไดมาตรฐานอันจะทําใหการ
จัดบริการสาธารณะในดานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 6ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป

โดยดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 6ตามนัยขอ 22/1 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครนครราชสีมา



สารบัญ

แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น หนา
ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
โครงการโคราชเมืองอัจฉริยะท่ีอุนใจรวมตานภัยโควิด 1
โครงการปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 1 – ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 6
แผนงานการศึกษา
โครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล)

7

แผนงานสาธารณสุข
โครงการปรับปรุงอาคาร (เพาะชํา) เพ่ือใชเปนศูนยพักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

9

โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีปฏิบัติงานและโรงซอมบํารุงรักษารถยนต (อูหนองกระทุม) 10
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตยแบบตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop)อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ 50 ป เทศบาลนครนครราชสีมา

11

แผนงานการพาณิชย
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1(เปนการ
ชั่วคราว)

12

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
แผนงานการศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 13
โครงการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 10 หองเรียน ชั้นลางโลง โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพา
วิทยากร)

14

แผนงานสาธารณสุข
โครงการเสริมสรางความรวมมือของภาคีเครือขายในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 15
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการอบรมผูประกาศขาวและผูควบคุมดูแลการใชหอกระจายขาวในชุมชนเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา

17

โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนหนึ่งโดยไมพ่ึงยาเสพติด 18
โครงการฝกอบรมการดูแลสุขภาพกายและใจใหดีดวยตนเอง 20

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน หนา



แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนน 30 กันยา ซอย 1 22
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ ขางบานเลขท่ี 160 23
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสืบศิริ ซอย 5 ถึง ซอย 3/2 24
โครงการกอสรางผนังกันดินลําตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 25
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดน้ําเสีย

26

โครงการจางท่ีปรึกษาทบทวนและจัดทําขอกําหนดเพ่ือใหเอกชนรวมดําเนินการในระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

28

โครงการจางเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อประเภทหนากากอนามัยและหนากากผา 30
โครงการจางเหมากําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขและศูนยบริการ
สาธารณสุขและขยะติดเชื้อประเภทหนากากอนามัยและหนากากผาในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

31

โครงการบริหารจัดการบอฝงกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว 50 ไร 32
โครงการปรับภูมิทัศนพ้ืนท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 33
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนพลแสน(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 34
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนยมราช(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 35
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอัษฎางค (จากถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

36

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

37

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีตถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

38

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวัชรสฤษดิ์-
ถนนไชยณรงค)

39

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนกําแหงสงคราม (จากถนนวัชรสฤษดิ์-
ถนนไชยณรงค)

40

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

41

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมนัส (จากถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์) 42
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟลทติกคอนกรีตถนนประจักษ-ถนนไชยณรงค
(จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)

43

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสุรนารี (จากถนนราชดําเนิน-
หาแยกหัวรถไฟ)

44

หนา
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนโพธิ์กลาง (จากถนนราชดําเนิน- 45



หาแยกหัวรถไฟ)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจอมสุรางคยาตร(จากถนนราชดําเนิน-
หาแยกหัวรถไฟ)

46

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนบัวรอง (จากถนนสุรนารี-ถนน
จอมสุรางคยาตร)

47

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค
ยาตร)

48

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนบุรินทร (จากถนนสุรนารี-ถนน
มิตรภาพ)

49

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนน
จอมสุรางคยาตร)

50

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมุขมนตรี(หาแยกหัวรถไฟ-
ถนนมิตรภาพ)

51

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา(จากถนนสุรนารายณ –
ถนนกีฬากลาง)

52

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณถนนกีฬากลาง(ถนนชางเผือก-
ถนนมิตรภาพ)

53

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จาก ถนนพิบูลละเอียด-
ถนนรวมเริงไชย

54

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม ซอย 6 55
โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนมนัส (ซอยตรงขามสํานักงานธนารักษ
พ้ืนท่ีนครราชสีมา)

56

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนขางรานโอซากา 57
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ถนน 30 กันยา ซอย 6 58
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนน 30 กันยา ซอย 8 59
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ ซอย 3/4 60
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนทาวสุระซอย 13 61
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา ถนนมหาชัย ซอย 5/8 -
5/8/1

62

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจิระ (จากถนนราชดําเนิน-จุดกลับรถใตสะพานขาม
ทางรถไฟ)

63

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงคซอย 3/13 64
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ําถนนไชยณรงคซอย 3/11 (บานมอญ) 65
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ถนนสืบศิริ ซอย 39 66
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ 49 67
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ 51 68

หนา
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยขางวัดโคกพรม 69



โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเดชอุดม ซอย 3 - ซอย 5 70
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ปากซอยถนนมิตรภาพ-ถนนเลี่ยง
เมือง 204)

71

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 5 72
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนทาตะโกขางหมูบานไพรเวท 73
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนหมูบานวีไอพี ซอย 1/2 (จากถนนซอยวีไอพี1/2 -
สุดถนนซอยวีไอพี 1/2)

74

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนมุขมนตรีซอย 24 (ตรงขาม
สาธารณสุขสวนพริกไทย)

75
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โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเทา ระบบไฟฟาสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร
ถนนประจักษ-ถนนไชยณรงค
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ถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนกําแหงสงคราม)
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โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเทา ระบบไฟฟาสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร
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โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเทา ระบบไฟฟาสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร
ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนวัชรสฤษดิ์ ถึงถนนไชยณรงค)
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84
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(ถนนราชดําเนิน-หาแยกหัวรถไฟ)
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2561 2562 2563 2564 2565
1 โคราชเมือง -เพ่ือสรางการ  -เทศบาลนครนครราชสีมา 10,000,000  -ประชาชน  -เทศบาลนคร กองวิชาการ

อัจฉริยะท่ี บริการประชาชน มีระบบการบริการประชาชน เขาถึงระบบ นครราชสีมา มี และแผนงาน

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

อัจฉริยะท่ี บริการประชาชน มีระบบการบริการประชาชน เขาถึงระบบ นครราชสีมา มี และแผนงาน
อุนใจรวม ดวย Digital ดวยเทคโนโลยี Digital การบริการ ระบบการบริการ
ตานภัยโควิด Platform ตามหลัก Platform ตามหลักการ ประชาชนดวย ประชาชนดวย

หลักในการพัฒนา พัฒนา Smart City เทคโนโลยี เทคโนโลยี
Smart City  -เทศบาลนครนครราชสีมา Digital Digital Platform
 -เพ่ือสรางชองทาง มีชองทางในการสื่อสาร Platform ตามหลักการพัฒนา
ในการสื่อสาร ระหวางเทศบาล องคการ ตามหลักการ Smart City
ระหวางเทศบาล บริหารสวนตําบล กับ พัฒนา Smart  -เทศบาลนคร
องคการบริหาร ประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดรับ City รอยละ นครราชสีมา มี
สวนตําบล กับ ขอมูลขาวสารท่ีมีความ 75 ชองทางในการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ถูกตอง ลดขาวปลอม  -ประชาชน สื่อสารระหวาง
ใหไดรับขอมูล (Fake News) และเขาถึง เขาถึงชองทาง เทศบาล องคการ
ขาวสารท่ีมีความ ขอมูลของเทศบาลไดรวดเร็ว ในการสื่อสาร บริหารสวนตําบล
ถูกตอง ลดขาว มากข้ึน ระหวาง กับประชาชนใน
ปลอม (Fake  -เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาล พ้ืนท่ีใหไดรับขอมูล
News) และเขาถึง มีมาตรการปองกันและการ องคการ ขาวสารท่ีมีความ

หนา1



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

ขอมูลของเทศบาล สรางระบบความปลอดภัยใน บริหารสวน ถูกตอง ลด
ไดรวดเร็วมากข้ึน ชีวิตบุคลากรและผูรับบริการ ตําบลกับ ขาวปลอม (Fake

แบบ ผ. 02

ไดรวดเร็วมากข้ึน ชีวิตบุคลากรและผูรับบริการ ตําบลกับ ขาวปลอม (Fake
-เพ่ือเพ่ิมชองทาง จากสถานการณการแพร ประชาชนใน News) และเขาถึง
บริการให ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส พ้ืนท่ีใหไดรับ ขอมูลของเทศบาล
ประชาชนสามารถ โคโรนา2019 (COVID-19) ขอมูลขาวสาร ไดรวดเร็วมากข้ึน
แจงเหตุรองเรียน  -เทศบาลนครนครราชสีมา ท่ีมีความ  -เทศบาลนคร
หรือติดตอกับ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา ถูกตอง ลดขาว นครราชสีมา มี
เทศบาลในดาน ชวยบริหารการใชงบประมาณ ปลอม (Fake ชองทางบริการให
ตางๆ ไดรวดเร็ว ดานการประชาสัมพันธใหเกิด News) และ ประชาชนสามารถ
มากยิ่งข้ึน ประสิทธิผลและคุมคามากข้ึน เขาถึงขอมูล แจงรองเรียนหรือ
 -เพ่ือสราง ในการเขาถึงขอมูลท่ีตรง ของเทศบาลได ติดตอกับเทศบาล
มาตรการปองกัน กลุมเปาหมายท่ีเทศบาล รวดเร็วมากข้ึน ในดานตางๆ ได
และสรางระบบ ตองการสื่อสารถึงประชาชน รอยละ 75 รวดเร็วมากข้ึน
ความปลอดภัยใน  -ประชาชน  -ประชาชนและ
ชีวิตบุคลากรและ เขาถึงชองทาง บุคลากรในเทศบาล
ผูรับบริการจาก บริการให เขาใจและปฏิบัติ
สถานการณการ ประชาชน ตามมาตรการ

หนา2

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

แพรระบาดของโรค สามารถแจง ปองกันและการ
ติดชื้อไวรัสโคโรนา รองเรียนหรือ สรางระบบความ

แบบ ผ. 02

ติดชื้อไวรัสโคโรนา รองเรียนหรือ สรางระบบความ
2019 (COVID-19) ติดตอกับ ปลอดภัยในชีวิต
 -เพ่ือการนํา เทศบาลในดาน บุคลากรและผูรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ตางๆไดรวดเร็ว บริการจาก
เขามาชวยบริหาร มากข้ึน สถานการณการ
การใชงบประมาณ เพ่ิมข้ึน แพรระบาดของโรค
ดานการประชา- รอยละ 75 ติดเช้ือไวรัสโคโรนา
สัมพันธ ใหเกิด  -ประชาชน 2019 (COVID-19)
ประสิทธิผลและ และบุคลากร  -เทศบาลนคร
คุมคามากขึ้น ในการ ในเทศบาล นครราชสีมา ใช
เขาถึงขอมูลท่ีตรง เขาใจและ เทคโนโลยีสมัยใหม
กลุมเปาหมายท่ี ปฏิบัติตาม ท่ีเขามาชวยบริหาร
เทศบาลตองการ มาตรการ การใชงบประมาณ
สื่อสารถึงประชาชน ปองกันและ ดานการประชา-

การสรางระบบ สัมพันธใหเกิด
ความปลอดภัย ประสิทธิผลและ

หนา3

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

ในชีวิตบุคลากร คุมคามากข้ึนใน
และผูรับ การเขาถึงขอมูลท่ี

แบบ ผ. 02

และผูรับ การเขาถึงขอมูลท่ี
บริการจาก ตรงกลุมเปาหมาย
สถานการณ ท่ีเทศบาลตองการ
การแพรระบาด สื่อสารถึง
ของโรคติดเช้ือ ประชาชน
ไวรัสโคโรนา
2019
(COVID-19)
รอยละ 75
 -เทศบาล
นคร
นครราชสีมา
ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีเขา
มาชวยบริหาร
การใช

หนา4

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการใหบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
ดานการ

แบบ ผ. 02

ดานการ
ประชาสัมพันธ
ใหเกิด
ประสิทธิผล
และคุมคามาก
ข้ึน ในการ
เขาถึงขอมูล
ท่ีตรงกลุม
เปาหมายท่ี
เทศบาล
ตองการสื่อสาร
ถึงประชาชน
รอยละ 75

หนา5

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
2 ปรับปรุง

หองนํ้า
ช้ัน 1 -
ช้ัน 6 อาคาร
ฉลองสิริราช
สมบัติครบ
 50 ป

 -เพ่ือปรับปรุง
หองนํ้าภายในอาคาร
ท่ีเปนสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน การ
ใหบริการประชาชน
และหองประชุม ซึ่งมี
สภาพทรุดโทรมใหมี
สภาพเหมาะสมกับ
การใชงานและมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย

 -รื้อถอนกระเบื้องปูพ้ืน
 กรุผนัง สุขภัณฑและระบบ
สุขาภิบาล ระบบไฟฟา
แสงสวางของเดิม พรอมทํา
การติดตั้งใหม พ้ืนท่ีรวมไม
 นอยกวา 125 ตารางเมตร

2,500,000  -รอยละ
ความสําเร็จ
ของงาน
ปรับปรุง
คาเปาหมาย
 -รอยละ 100

 -หองนํ้าภายใน
อาคารฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 50
 ป ไดรับการ
ปรับปรุงให
สามารถใชงานไดดี
 รองรับการใชงาน
ของเจาหนาท่ีและ
ผูมาติดตอราชการ
หรือรวมประชุมได
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

                  หนา6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุง
หองนํ้า
ช้ัน 1 -
ช้ัน 6 อาคาร
ฉลองสิริราช
สมบัติครบ
 50 ป

 -เพ่ือปรับปรุง
หองนํ้าภายในอาคาร
ท่ีเปนสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน การ
ใหบริการประชาชน
และหองประชุม ซึ่งมี
สภาพทรุดโทรมใหมี
สภาพเหมาะสมกับ
การใชงานและมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย

 -รื้อถอนกระเบื้องปูพ้ืน
 กรุผนัง สุขภัณฑและระบบ
สุขาภิบาล ระบบไฟฟา
แสงสวางของเดิม พรอมทํา
การติดตั้งใหม พ้ืนท่ีรวมไม
 นอยกวา 125 ตารางเมตร

2,500,000  -รอยละ
ความสําเร็จ
ของงาน
ปรับปรุง
คาเปาหมาย
 -รอยละ 100

 -หองนํ้าภายใน
อาคารฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 50
 ป ไดรับการ
ปรับปรุงให
สามารถใชงานไดดี
 รองรับการใชงาน
ของเจาหนาท่ีและ
ผูมาติดตอราชการ
หรือรวมประชุมได
อยางเพียงพอและ
เหมาะสม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รวม 2 0 0 0 12,500,000 0

                  หนา6



2561 2562 2563 2564 2565

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

เลือกยุทธศาสตรจังหวัด
เลือกยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด (อบจ.)
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง เลือกแนวทางการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผ. 02

หนา



2561 2562 2563 2564 2565

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

เลือกยุทธศาสตรจังหวัด
เลือกยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด (อบจ.)
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง เลือกแนวทางการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผ. 02

รวม 0

แบบ ผ. 02



ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเทศบาลฯ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาแผนงาน แนวทางการพัฒนา ยุทธ1
เลือกยุทธศาสตร
จังหวัด

เลือกยุทธศาสตร อปท.
 ในเขตจังหวัด (อบจ.)

เลือกยุทธศาสตร
เทศบาล

เลือกแนวทางการพัฒนา
เทศบาล

เลือกยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนา

เลือกแผนงาน เลือกแนวทางการพัฒนา

1 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาและเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันทาง

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดาน
การสานตอแนวทาง

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.1 พัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมการใหบริการ

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.1 พัฒนา
คุณภาพและนวัตกรรมการ
ใหบริการ

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1
 พัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมการใหบริการ

2 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 2
การลดความ
เหลื่อมล้ํา เพ่ือ
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดาน
การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
พัฒนาสังคมนาอยู
อยางมีดุลยภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.2 สรางเครือขายการ
พัฒนาท่ีมีมาตรฐานเปน
ท่ียอมรับโดยการบูรณา
การกับทุกภาคสวน

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.2 สราง
เครือขายการพัฒนาท่ีมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับโดย
การบูรณาการกับทุกภาคสวน

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2
 สรางเครือขายการ
พัฒนาท่ีมีมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับโดยการบูรณาการ
กับทุกภาคสวน

3 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดาน
การพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.3 บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.3 บริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล

แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3
 บริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล



4 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 4
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน
การพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เสริมสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
ใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.4 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอยาง
ตอเนื่องใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง

แผนงาน
สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางตอเนื่องใหกาวทัน
การเปลี่ยนแปลง

5 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรับ
Smart City, Mice

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดาน
การพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.5 พัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยี
และระบบฐานขอมูลใน
การใหบริการ

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.5 พัฒนา
อาคารสถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอมูลในการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5
 พัฒนาอาคารสถานท่ี
เครื่องมือเครื่องใช
เทคโนโลยี และระบบ
ฐานขอมูลในการใหบริการ

6 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดาน
การพัฒนาโครงสราง

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.1 เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและ
ความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิตทองถ่ิน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.1 เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถ่ิน

แผนงานเคหะ
และชุมชน



7 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดาน
การพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.2 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความม่ันคง
ปลอดภัยของประชาชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความม่ันคงปลอดภัย
ของประชาชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

8 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดาน
การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.3 ปลูกจิตสํานึก
สาธารณะและสงเสริม
การมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.3 ปลูกจิตสํานึก
สาธารณะและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคม

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
 และนันทนาการ

9 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 9 ดาน
การรักษาความ

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.4 เสริมสรางรากฐาน
การเรียนรูและ
แบบอยางความดีงามใน
สังคม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.4 เสริมสรางรากฐานการ
เรียนรูและแบบอยางความดี
งามในสังคม

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

10 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 10 ดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.1 สงเสริมการ
ดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและการ
เตรียมความพรอม
รับมือตอสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
การเตรียมความพรอมรับมือ
ตอสาธารณภัย

แผนงานการ
พาณิชย



แนวทางการพัฒนาท่ี
3.2 เรงรัดปรับปรุงภูมิ
ทัศน ระบบนิเวศน และ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.2 เรงรัดปรับปรุงภูมิทัศน
 ระบบนิเวศน และเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว

แผนงานงบกลาง

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวยการบูร
ณาการจากทุกภาคสวน

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดวยการบูรณาการจากทุก
ภาคสวน

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.4 เพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.4 เพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการพัฒนาท่ี

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาล

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาล



แนวทางการพัฒนาท่ี
4.2 เสริมสรางการ
พัฒนารายไดและ
เศรษฐกิจชุมชน

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.2 เสริมสราง
การพัฒนารายไดและ
เศรษฐกิจชุมชนแนวทางการพัฒนาท่ี

4.3 สงเสริมการกระตุน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.3 สงเสริมการ
กระตุนเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียวแนวทางการพัฒนาท่ี

4.4 พัฒนาผังเมืองและ
โครงสรางพ้ืนฐานให
พรอมรับการเติบโตของ
เมือง

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.4 พัฒนาผัง
เมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน
ใหพรอมรับการเติบโตของ
เมือง



ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเทศบาลฯ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาแผนงาน แนวทางการพัฒนา ยุทธ1
เลือกยุทธศาสตร
จังหวัด

เลือกยุทธศาสตร อปท.
 ในเขตจังหวัด (อบจ.)

เลือกยุทธศาสตร
เทศบาล

เลือกแนวทางการพัฒนา
เทศบาล

เลือกยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนา

เลือกแผนงาน เลือกแนวทางการพัฒนา

1 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาและเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันทาง

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดาน
การสานตอแนวทาง

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.1 พัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมการใหบริการ

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.1 พัฒนา
คุณภาพและนวัตกรรมการ
ใหบริการ

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1
 พัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมการใหบริการ

2 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 2
การลดความ
เหลื่อมล้ํา เพ่ือ
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดาน
การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
พัฒนาสังคมนาอยู
อยางมีดุลยภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.2 สรางเครือขายการ
พัฒนาท่ีมีมาตรฐานเปน
ท่ียอมรับโดยการบูรณา
การกับทุกภาคสวน

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.2 สราง
เครือขายการพัฒนาท่ีมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับโดย
การบูรณาการกับทุกภาคสวน

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2
 สรางเครือขายการ
พัฒนาท่ีมีมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับโดยการบูรณาการ
กับทุกภาคสวน

3 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดาน
การพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.3 บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.3 บริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล

แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3
 บริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล



4 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 4
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน
การพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เสริมสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
ใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.4 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอยาง
ตอเนื่องใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง

แผนงาน
สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.4
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางตอเนื่องใหกาวทัน
การเปลี่ยนแปลง

5 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรับ
Smart City, Mice

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดาน
การพัฒนาสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.5 พัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยี
และระบบฐานขอมูลใน
การใหบริการ

1. ยุทธศาสตรการยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง 1.5 พัฒนา
อาคารสถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอมูลในการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.5
 พัฒนาอาคารสถานท่ี
เครื่องมือเครื่องใช
เทคโนโลยี และระบบ
ฐานขอมูลในการใหบริการ

6 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดาน
การพัฒนาโครงสราง

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.1 เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและ
ความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิตทองถ่ิน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.1 เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถ่ิน

แผนงานเคหะ
และชุมชน



7 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดาน
การพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.2 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความม่ันคง
ปลอดภัยของประชาชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความม่ันคงปลอดภัย
ของประชาชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน

8 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดาน
การบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.3 ปลูกจิตสํานึก
สาธารณะและสงเสริม
การมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.3 ปลูกจิตสํานึก
สาธารณะและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคม

แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
 และนันทนาการ

9 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 9 ดาน
การรักษาความ

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.4 เสริมสรางรากฐาน
การเรียนรูและ
แบบอยางความดีงามใน
สังคม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ
  2.4 เสริมสรางรากฐานการ
เรียนรูและแบบอยางความดี
งามในสังคม

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

10 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 10 ดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.1 สงเสริมการ
ดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและการ
เตรียมความพรอม
รับมือตอสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
การเตรียมความพรอมรับมือ
ตอสาธารณภัย

แผนงานการ
พาณิชย



แนวทางการพัฒนาท่ี
3.2 เรงรัดปรับปรุงภูมิ
ทัศน ระบบนิเวศน และ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.2 เรงรัดปรับปรุงภูมิทัศน
 ระบบนิเวศน และเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว

แผนงานงบกลาง

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวยการบูร
ณาการจากทุกภาคสวน

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดวยการบูรณาการจากทุก
ภาคสวน

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.4 เพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
 3.4 เพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการพัฒนาท่ี

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาล

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาล



แนวทางการพัฒนาท่ี
4.2 เสริมสรางการ
พัฒนารายไดและ
เศรษฐกิจชุมชน

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.2 เสริมสราง
การพัฒนารายไดและ
เศรษฐกิจชุมชนแนวทางการพัฒนาท่ี

4.3 สงเสริมการกระตุน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.3 สงเสริมการ
กระตุนเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียวแนวทางการพัฒนาท่ี

4.4 พัฒนาผังเมืองและ
โครงสรางพ้ืนฐานให
พรอมรับการเติบโตของ
เมือง

4. ยุทธศาสตรการเสริมสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.4 พัฒนาผัง
เมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน
ใหพรอมรับการเติบโตของ
เมือง



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับเปลี่ยน

หลอดไฟ
ประหยัด
พลังงานแบบ
LED สนาม
กีฬาฟุตบอล
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
 เทศบาล)

 -เพ่ือลดคาใชจาย
ดานพลังงานของ
โรงเรียนฯ
 -เปนแหลงสาธิต
ประชาสัมพันธ
ใหแกภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึง
ภาคประชาชนให
เห็นความ สําคัญ
ของนโยบาย
พลังงาน

 -ปรับเปลี่ยนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงานแบบ LED
 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป
 เทศบาล) จํานวน 1 สนาม

9,700,000  -รอยละของ
งาน
เปลี่ยนเปน
หลอด LED ท่ี
ทําไดครบตาม
แผน
คาเปาหมาย
 -รอยละ 100

 -ลดการใช
พลังงานในสนาม
และใชพลังงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 -ประหยัด
งบประมาณ
รายจายในการ
ซอมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ
ไฟฟา และคาไฟฟา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป

 เทศบาล)
สํานักการศึกษา

                    หนา7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

1 ปรับเปลี่ยน
หลอดไฟ
ประหยัด
พลังงานแบบ
LED สนาม
กีฬาฟุตบอล
โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป
 เทศบาล)

 -เพ่ือลดคาใชจาย
ดานพลังงานของ
โรงเรียนฯ
 -เปนแหลงสาธิต
ประชาสัมพันธ
ใหแกภาครัฐและ
เอกชน รวมไปถึง
ภาคประชาชนให
เห็นความ สําคัญ
ของนโยบาย
พลังงาน

 -ปรับเปลี่ยนหลอดไฟ
ประหยัดพลังงานแบบ LED
 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป
 เทศบาล) จํานวน 1 สนาม

9,700,000  -รอยละของ
งาน
เปลี่ยนเปน
หลอด LED ท่ี
ทําไดครบตาม
แผน
คาเปาหมาย
 -รอยละ 100

 -ลดการใช
พลังงานในสนาม
และใชพลังงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 -ประหยัด
งบประมาณ
รายจายในการ
ซอมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ
ไฟฟา และคาไฟฟา

โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป

 เทศบาล)
สํานักการศึกษา

                    หนา7



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือประหยัด
งบประมาณของรัฐ
 ท่ีตองใชจายใน
การซอมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ
ไฟฟาและคาไฟฟา
  -เพ่ือสงเสริม
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยในการใช
ไฟสองสวางท่ีได
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

                    หนา8

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือประหยัด
งบประมาณของรัฐ
 ท่ีตองใชจายใน
การซอมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณ
ไฟฟาและคาไฟฟา
  -เพ่ือสงเสริม
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยในการใช
ไฟสองสวางท่ีได
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

                    หนา8

รวม 1 0 0 0 9,700,000 0

แบบ ผ. 02



ยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตรเทศบาลฯ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาแผนงาน แนวทางการพัฒนา ยุทธ1
เลือก
ยุทธศาสตร
จังหวัด

เลือกยุทธศาสตร
อปท. ในเขตจังหวัด
(อบจ.)

เลือกยุทธศาสตร
เทศบาล

เลือกแนวทางการ
พัฒนาเทศบาล

เลือกยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนา

เลือกแผนงาน เลือกแนวทางการ
พัฒนา

1 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาและ
เพ่ิมขีด
ความสามารถใน

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 1
ดานการสานตอ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.1 พัฒนาคุณภาพ
และนวัตกรรมการ
ใหบริการ

1. ยุทธศาสตรการ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง
 1.1 พัฒนาคุณภาพ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.1
พัฒนาคุณภาพ
และนวัตกรรมการ
ใหบริการ

2 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 2
การลดความ
เหลื่อมล้ํา เพ่ือ
ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 2
ดานการพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาสังคมนา
อยูอยางมีดุลยภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.2 สรางเครือขาย
การพัฒนาท่ีมี
มาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับโดยการบูรณา
การกับทุกภาคสวน

1. ยุทธศาสตรการ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง
 1.2 สรางเครือขาย
การพัฒนาท่ีมี

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.2 สราง
เครือขายการ
พัฒนาท่ีมีมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับโดย
การบูรณาการกับ
ทุกภาคสวน

3 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติ สิ่งแวดลอม
ใหมีความ
สมบูรณอยาง
ยั่งยืนตาม

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 3
ดานการพัฒนาการ
เกษตร

ยุทธศาสตรท่ี 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.3 บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

1. ยุทธศาสตรการ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง
 1.3 บริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล

แผนงานการศึกษา แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.3
บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล



4 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 4
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุก
มิติ เพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 4
ดานการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เสริมสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
ใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง

1. ยุทธศาสตรการ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง
 1.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
ใหกาวทันการ

แผนงานสาธารณสุข แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.4
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยาง
ตอเนื่องใหกาวทัน
การเปลี่ยนแปลง

5 ก. ยุทธศาสตร
จังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรับ

ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 5
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาท่ี
1.5 พัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช เทคโนโลยี
และระบบฐานขอมูล
ในการใหบริการ

1. ยุทธศาสตรการ
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ใหบริการอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง
 1.5 พัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ

แผนงานสังคมสงเคราะห แนวทางการ
พัฒนาท่ี 1.5
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช
เทคโนโลยี และ
ระบบฐานขอมูลใน

6 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 6
ดานการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.1 เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
และความภาคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตทองถ่ิน

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมนาอยู
อยางมีดุลยภาพ 2.1
 เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
และความภาคภูมิใจ

แผนงานเคหะและชุมชน



7 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 7
ดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.2 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความม่ันคง
ปลอดภัยของประชาชน

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมนาอยู
อยางมีดุลยภาพ 2.2
 ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความม่ันคง
ปลอดภัยของ
ประชาชน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

8 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 8
ดานการบริหาร

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.3 ปลูกจิตสํานึก
สาธารณะและสงเสริม
การมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมนาอยู
อยางมีดุลยภาพ 2.3
 ปลูกจิตสํานึก
สาธารณะและ
สงเสริมการมีสวนรวม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

9 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 9
ดานการรักษาความ

แนวทางการพัฒนาท่ี
2.4 เสริมสราง
รากฐานการเรียนรู
และแบบอยางความดี
งามในสังคม

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมนาอยู
อยางมีดุลยภาพ 2.4
 เสริมสรางรากฐาน
การเรียนรูและ
แบบอยางความดีงาม

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

10 ข. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรท่ี 10
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.1 สงเสริมการ
ดํารงชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและการ
เตรียมความพรอม
รับมือตอสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 3.1 สงเสริม
การดํารงชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานการพาณิชย



แนวทางการพัฒนาท่ี
3.2 เรงรัดปรับปรุงภูมิ
ทัศน ระบบนิเวศน
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

3. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 3.2 เรงรัด
ปรับปรุงภูมิทัศน

แผนงานงบกลาง

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวย
การบูรณาการจากทุก
ภาคสวน

3. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 3.3
พัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี
3.4 เพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

3. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 3.4 เพ่ิม
ศักยภาพในการแนวทางการพัฒนาท่ี

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาล

4. ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ



แนวทางการพัฒนาท่ี
4.2 เสริมสรางการ
พัฒนารายไดและ
เศรษฐกิจชุมชน

4. ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.2
เสริมสรางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ี

4.3 สงเสริมการ
กระตุนเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว

4. ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.3
สงเสริมการกระตุนแนวทางการพัฒนาท่ี

4.4 พัฒนาผังเมือง
และโครงสรางพ้ืนฐาน
ใหพรอมรับการเติบโต
ของเมือง

4. ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมี
คุณภาพ 4.4 พัฒนา
ผังเมืองและ
โครงสรางพ้ืนฐานให



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับปรุงอาคาร

(เพาะชํา) เพื่อใช
เปนศูนยพักพิง
สุนัขจรจัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

 -เพ่ือปรับปรุงอาคารให
เหมาะสมตอการ
จัดบริการเชิงรับดาน
สุขภาพสัตว ใหแกสัตว
เลี้ยงจรจัดและสัตวดอย
โอกาสกลุมเสี่ยง

 -ดําเนินการรื้อถอนวัสดุ
มุงหลังคา  ผนัง  พ้ืนประตู
หนาตางระบบไฟฟา
สองสวางและระบบ
สุขาภิบาลของเดิมพรอม
ติดตั้งใหมพ้ืนท่ีไมนอยกวา
190 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
โครงการ

5,000,000  -จํานวนพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง
คาเปาหมาย
 :พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา
190
ตารางเมตร

 -มีสถานที่บริการดาน
สุขภาพสัตว ฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และผาตัดทําหมันใหแก
สัตวเลี้ยงจรจัดและสัตว
ดอยโอกาสกลุมเสี่ยง ทํา
ใหงายตอการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

   กลุมงาน
สัตวแพทย
สํานักการ

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

                    หนา9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

1 ปรับปรุงอาคาร
(เพาะชํา) เพื่อใช
เปนศูนยพักพิง
สุนัขจรจัด
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
ภายใตโครงการ
สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

 -เพ่ือปรับปรุงอาคารให
เหมาะสมตอการ
จัดบริการเชิงรับดาน
สุขภาพสัตว ใหแกสัตว
เลี้ยงจรจัดและสัตวดอย
โอกาสกลุมเสี่ยง

 -ดําเนินการรื้อถอนวัสดุ
มุงหลังคา  ผนัง  พ้ืนประตู
หนาตางระบบไฟฟา
สองสวางและระบบ
สุขาภิบาลของเดิมพรอม
ติดตั้งใหมพ้ืนท่ีไมนอยกวา
190 ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
โครงการ

5,000,000  -จํานวนพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับการ
ปรับปรุง
คาเปาหมาย
 :พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา
190
ตารางเมตร

 -มีสถานที่บริการดาน
สุขภาพสัตว ฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และผาตัดทําหมันใหแก
สัตวเลี้ยงจรจัดและสัตว
ดอยโอกาสกลุมเสี่ยง ทํา
ใหงายตอการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

   กลุมงาน
สัตวแพทย
สํานักการ

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

                    หนา9

-เพ่ือใหมีศูนยพักพิง
สุนัขจรจัดช่ัวคราว
สําหรับรองรับสนุัขจร
จัดในการกักแยกโรค
ตรวจคัดกรองประเมิน
สุขภาพ รักษาพยาบาล
สัตวเบื้องตน และ
ผาตัดทําหมัน กอนที่
จะดําเนินการสงตอ
สุนัขจรจัดไปยังศูนย
พักพิงสุนัขจรจัดนคร
ชัยบุรินทร
-เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานฯ

-มีอาคารศูนยพักพิง
สุนัขจรจัดช่ัวคราว เพ่ือ
รองรับสนุัขจรจัดในการ
กักแยกโรค ตรวจคัด
กรองประเมินสุขภาพ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
และผาตัดทาํหมัน
กอนที่จะดําเนินการสง
ตอสุนัขจรจัดไปยังศนูย
พักพิงสุนัขจรจัดนครชัย
บุรินทร
-สัตวปลอดโรค และคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาในพ้ืนทีเ่ขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หมายเหตุ : ลําดบัท่ี 1 แกไขตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 11/2564
ลงวันท่ี 5 มกราคม 2564 (แกไขแผนฯ ครั้งท่ี 10)



2561 2562 2563 2564 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานและ
โรงซอม
บํารุงรักษา
รถยนต (อู
หนองกระทุม)

 -เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก
ในการติดตอ
ประสานงาน มี
ความเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงาน
และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

 -ปรับปรุงอาคารและ
ก้ันหอง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 81
 ตารางเมตร พรอมติดตั้งฝา
เพดาน หลังคา และไฟฟา
แสงสวาง เทพ้ืน ค.ส.ล.
รอบหองนํ้า พ้ืนท่ีไมนอยกวา
 55 ตารางเมตร

450,000  -รอยละของ
งานปรับปรุง
สถานท่ี
ปฏิบัติงานและ
โรงซอม
บํารุงรักษา
(อูหนอง
กระทุม) ทําได
ครบตามแผน
คาเปาหมาย
 :รอยละ 100

 -สถานท่ี
ปฏิบัติงานและโรง
ซอมบํารุงรักษา
รถยนตมีความ
มั่นคงแข็งแรงและ
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

กลุมงาน
บริการ

สิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

               หนา10

แบบ ผ. 02

-เพ่ือใหมีศูนยพักพิง
สุนัขจรจัดช่ัวคราว
สําหรับรองรับสนุัขจร
จัดในการกักแยกโรค
ตรวจคัดกรองประเมิน
สุขภาพ รักษาพยาบาล
สัตวเบื้องตน และ
ผาตัดทําหมัน กอนที่
จะดําเนินการสงตอ
สุนัขจรจัดไปยังศูนย
พักพิงสุนัขจรจัดนคร
ชัยบุรินทร
-เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานฯ

-มีอาคารศูนยพักพิง
สุนัขจรจัดช่ัวคราว เพ่ือ
รองรับสนุัขจรจัดในการ
กักแยกโรค ตรวจคัด
กรองประเมินสุขภาพ
รักษาพยาบาลเบื้องตน
และผาตัดทาํหมัน
กอนที่จะดําเนินการสง
ตอสุนัขจรจัดไปยังศนูย
พักพิงสุนัขจรจัดนครชัย
บุรินทร
-สัตวปลอดโรค และคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาในพ้ืนทีเ่ขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

หมายเหตุ : ลําดบัท่ี 1 แกไขตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 11/2564
ลงวันท่ี 5 มกราคม 2564 (แกไขแผนฯ ครั้งท่ี 10)

2 ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานและ
โรงซอม
บํารุงรักษา
รถยนต (อู
หนองกระทุม)

 -เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก
ในการติดตอ
ประสานงาน มี
ความเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงาน
และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย

 -ปรับปรุงอาคารและ
ก้ันหอง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 81
 ตารางเมตร พรอมติดตั้งฝา
เพดาน หลังคา และไฟฟา
แสงสวาง เทพ้ืน ค.ส.ล.
รอบหองนํ้า พ้ืนท่ีไมนอยกวา
 55 ตารางเมตร

450,000  -รอยละของ
งานปรับปรุง
สถานท่ี
ปฏิบัติงานและ
โรงซอม
บํารุงรักษา
(อูหนอง
กระทุม) ทําได
ครบตามแผน
คาเปาหมาย
 :รอยละ 100

 -สถานท่ี
ปฏิบัติงานและโรง
ซอมบํารุงรักษา
รถยนตมีความ
มั่นคงแข็งแรงและ
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

กลุมงาน
บริการ

สิ่งแวดลอม
สํานักการ

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

               หนา10

รวม 2 0 0 0 5,450,000 0

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
1 ติดตั้งระบบ

ผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย
แบบตั้งบน
หลังคา (Solar
 Rooftop)
อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ
50 ป
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือลดการใช
พลังงานไฟฟาใน
อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ 50 ป
 -เพ่ือสงเสริมการ
ใชพลังงาน
ทดแทนท่ีเปน
พลังงานสะอาดใน
หนวยงานเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -ติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) ขนาดกําลังการ
ผลิตติดตั้ง 20 กิโลวัตต

900,000  -มีระบบผลิต
ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
แบบติดตั้งบน
หลังคา (Solar
Rooftop)
จํานวน 1
ระบบ

 -การใชพลังงาน
ไฟฟาในอาคาร
ฉลองสิริราชสมบัติ
 50 ป เทศบาล
นครนครราชสีมา
 -บุคลากร
ประชาชน
ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การผลิตพลังงาน
ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยท่ีเปน
พลังงานสะอาด

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

หนา11

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02

1 ติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย
แบบตั้งบน
หลังคา (Solar
 Rooftop)
อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ
50 ป
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือลดการใช
พลังงานไฟฟาใน
อาคารฉลอง
สิริราชสมบัติ 50 ป
 -เพ่ือสงเสริมการ
ใชพลังงาน
ทดแทนท่ีเปน
พลังงานสะอาดใน
หนวยงานเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -ติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) ขนาดกําลังการ
ผลิตติดตั้ง 20 กิโลวัตต

900,000  -มีระบบผลิต
ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย
แบบติดตั้งบน
หลังคา (Solar
Rooftop)
จํานวน 1
ระบบ

 -การใชพลังงาน
ไฟฟาในอาคาร
ฉลองสิริราชสมบัติ
 50 ป เทศบาล
นครนครราชสีมา
 -บุคลากร
ประชาชน
ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การผลิตพลังงาน
ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยท่ีเปน
พลังงานสะอาด

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

หนา11

รวม 1 0 0 0 900,000 0



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงอาคาร  -กอสรางเคานเตอรรับจํานํา 420,000  -สํานักงานมี  -อาคารมีความ สถาน

สํานักงาน และเคานเตอร และติดตั้งปายช่ือสถานธนา- ความมั่นคง มั่นคง แข็งแรง ธนานุบาล

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
   1 ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการใหบริการ

แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

สํานักงาน และเคานเตอร และติดตั้งปายช่ือสถานธนา- ความมั่นคง มั่นคง แข็งแรง ธนานุบาล
สถาน สํานักงาน นุบาล พรอมเหล็กดัดประตู- แข็งแรง และ และปลอดภัย เทศบาลนคร
ธนานุบาล สถานธนานุบาล หนาตาง, ปรับปรุงกันสาด ปลอดภัย  -สามารถอํานวย นครราชสีมา 1
เทศบาลนคร นครนครราชสีมา1 และทางเดินเทาบริเวณหนา  -รอยละความ ความสะดวกให
นครราชสีมา 1  -เพ่ืออํานวยความ อาคาร พึงพอใจของ ประชาชน ผูมาใช
(เปนการ สะดวกใหประชาชน ผูใชบริการ บริการ
ช่ัวคราว) ผูมาใชบริการ คาเปาหมาย

: รอยละ 90

รวม 1 420,000

หนา12



2561 2562 2563 2564 2565
1 จัดตั้งศูนย

ชวยเหลือเด็ก
และเยาวชน
นอกระบบ
การศึกษา

 -เพ่ือใหคําปรึกษา
ชวยเหลือแก
นักเรียน เด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาท่ีมีปญหา
ดานการเรียน สังคม
 ใหมีทางเลือก ให
ตระหนักรูถึงหนาท่ี
ความรับผิดชอบ
เขาถึงสิทธิการรักษา
 ใหมีวุฒิการศึกษา
มีอาชีพ สรางรายได
 สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมได
อยางปกติสุข

################### 100,000 100,000 100,000  -รอยละของ
นักเรียนและ
กลุม
เปาหมาย มี
พฤติกรรม
ความสนใจ
การเรียนมาก
ข้ึน  รอยละ 80
 -รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของเด็กท่ีเขา
รวมกิจกรรม

################ งาน
การศึกษา
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัย
สํานัก

การศึกษา

                  หนา13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

1 จัดตั้งศูนย
ชวยเหลือเด็ก
และเยาวชน
นอกระบบ
การศึกษา

 -เพ่ือใหคําปรึกษา
ชวยเหลือแก
นักเรียน เด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาท่ีมีปญหา
ดานการเรียน สังคม
 ใหมีทางเลือก ให
ตระหนักรูถึงหนาท่ี
ความรับผิดชอบ
เขาถึงสิทธิการรักษา
 ใหมีวุฒิการศึกษา
มีอาชีพ สรางรายได
 สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมได
อยางปกติสุข

################### 100,000 100,000 100,000  -รอยละของ
นักเรียนและ
กลุม
เปาหมาย มี
พฤติกรรม
ความสนใจ
การเรียนมาก
ข้ึน  รอยละ 80
 -รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของเด็กท่ีเขา
รวมกิจกรรม

################ งาน
การศึกษา
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัย
สํานัก

การศึกษา

                  หนา13
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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 กอสรางอาคาร
 ค.ส.ล. 4 ช้ัน
10 หองเรียน
ช้ันลางโลง
โรงเรียน
เทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร)

 -เพ่ือใหมีอาคาร
เรียนท่ีเพียงพอตอ
จํานวนเด็กนักเรียน
 และบุคลากรครู
และนักเรียนมีความ
ปลอดภัย

 -กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน
 10 หองเรียน ช้ันลางโลง
พรอมหองนํ้า-หองสวม ติดตั้ง
ระบบไฟฟาแสงสวางและ
ระบบสุขาภิบาล จํานวน 1
หลัง

33,000,000  -รอยละของ
สิ่งกอสรางท่ี
ดําเนินการได
ตามแผน

 -โรงเรียนมีอาคารเรียน
เพียงพอ
 -โรงเรียนมีบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู

โรงเรียน
เทศบาล 1

(บูรพา
วิทยากร)
สํานัก

การศึกษา

                  หนา14

แบบ ผ. 02

2 กอสรางอาคาร
 ค.ส.ล. 4 ช้ัน
10 หองเรียน
ช้ันลางโลง
โรงเรียน
เทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร)

 -เพ่ือใหมีอาคาร
เรียนท่ีเพียงพอตอ
จํานวนเด็กนักเรียน
 และบุคลากรครู
และนักเรียนมีความ
ปลอดภัย

 -กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน
 10 หองเรียน ช้ันลางโลง
พรอมหองนํ้า-หองสวม ติดตั้ง
ระบบไฟฟาแสงสวางและ
ระบบสุขาภิบาล จํานวน 1
หลัง

33,000,000  -รอยละของ
สิ่งกอสรางท่ี
ดําเนินการได
ตามแผน

 -โรงเรียนมีอาคารเรียน
เพียงพอ
 -โรงเรียนมีบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู

โรงเรียน
เทศบาล 1

(บูรพา
วิทยากร)
สํานัก

การศึกษา

                  หนา14

รวม 2 0 0 100,000 33,100,000 100,000

แบบ ผ. 02
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1 เสริมสราง

ความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย
ในการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ

 -สรางและพัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือขาย
ดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -สรางระบบกลไก
ภาคีเครือขายใน
ระดับกลุมพ้ืนท่ี
เพ่ือการขับเคลื่อน
งานสรางเสริม
สุขภาพ

 -จัดอบรมภาคีเครือขาย
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือสรางและพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือขายในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา
ประกอบดวยแกนนําสุขภาพ
ในชุมชนและหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ผูดูแลพ้ืนท่ีจํานวน
ไมนอยกวา 120 คน/ป
(จํานวน 1 ครั้ง)

500,000 500,000  -รอยละของ
ชุมชนท่ีมี
กิจกรรม
เพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ
คาเปาหมาย
 :รอยละ 50
 -มีภาคี
เครือขาย
ดําเนินงาน
สงเสริม
สุขภาพ
ภายในชุมชน

 -ภาคีเครือขาย
สงเสริมสุขภาพเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
สามารถปฏิบัติงาน
ไดผลดีข้ึน
 -ประชาชนมีความ
เขาใจตระหนัก
และใหความ
รวมมือดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
มากข้ึน

กลุมงาน
สงเสริม
สุขภาพ
สํานักการ

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

                  หนา15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

1 เสริมสราง
ความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย
ในการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ

 -สรางและพัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือขาย
ดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -สรางระบบกลไก
ภาคีเครือขายใน
ระดับกลุมพ้ืนท่ี
เพ่ือการขับเคลื่อน
งานสรางเสริม
สุขภาพ

 -จัดอบรมภาคีเครือขาย
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือสรางและพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือขายในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา
ประกอบดวยแกนนําสุขภาพ
ในชุมชนและหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ผูดูแลพ้ืนท่ีจํานวน
ไมนอยกวา 120 คน/ป
(จํานวน 1 ครั้ง)

500,000 500,000  -รอยละของ
ชุมชนท่ีมี
กิจกรรม
เพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ
คาเปาหมาย
 :รอยละ 50
 -มีภาคี
เครือขาย
ดําเนินงาน
สงเสริม
สุขภาพ
ภายในชุมชน

 -ภาคีเครือขาย
สงเสริมสุขภาพเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
สามารถปฏิบัติงาน
ไดผลดีข้ึน
 -ประชาชนมีความ
เขาใจตระหนัก
และใหความ
รวมมือดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
มากข้ึน

กลุมงาน
สงเสริม
สุขภาพ
สํานักการ

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

                  หนา15
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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 2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ. 02

 -ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา
เห็นความสําคัญ
และมีสวนรวมใน
การเสริมสราง
สุขภาพ

 -จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาคีเครือขายสงเสริม
สุขภาพทุกๆ 3 เดือน
(ผูเขารวมประชุม ครั้งละไม
นอยกวา 100 คน)
 -จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เพ่ิมพูนประสบการณในการ
ทํางานแกภาคีเครือขายดาน
การสงเสริมสุขภาพ

รอยละ 90
ของชุมชนใน
พ้ืนท่ีเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -ประชาชน
ไดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ
ไมนอยกวา
รอยละ 80

 -ประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการสงเสริม
สุขภาพบุคคลใน
ครัวเรือนหรือ
เพ่ือนบาน

                    หนา16

แบบ ผ. 02

 -ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา
เห็นความสําคัญ
และมีสวนรวมใน
การเสริมสราง
สุขภาพ

 -จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาคีเครือขายสงเสริม
สุขภาพทุกๆ 3 เดือน
(ผูเขารวมประชุม ครั้งละไม
นอยกวา 100 คน)
 -จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เพ่ิมพูนประสบการณในการ
ทํางานแกภาคีเครือขายดาน
การสงเสริมสุขภาพ

รอยละ 90
ของชุมชนใน
พ้ืนท่ีเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -ประชาชน
ไดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ
ไมนอยกวา
รอยละ 80

 -ประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวม
ในการสงเสริม
สุขภาพบุคคลใน
ครัวเรือนหรือ
เพ่ือนบาน

                    หนา16

ไมนอยกวา 120 คน
 -เผยแพรประชาสัมพันธดาน
การสรางเสริมสุขภาพอยาง
แพรหลาย

ของชุมชนใน
พ้ืนท่ีเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

รวม 1 0 0 0 500,000 500,000

แบบ ผ. 02
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1 อบรม

ผูประกาศขาว
และผูควบคุม
ดูแลการใช
หอกระจาย
ขาวใน
ชุมชนเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือใหความรูและ
สรางโอกาสการเปน
ผูประกาศขาว
 -เพ่ือใหประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาได
รับทราบขอมูล
ขาวสารของ
ทางราชการ
 -เพ่ือพัฒนางาน
และแกไขปญหา
บํารุงรักษาการใช
หอกระจายขาว

 -จัดอบรมโครงการให
ความรูแกผูประกาศขาว
และผูควบคุมดูแลการใช
หอกระจายขาว โดยมี
กลุมเปาหมาย ไดแก
ประธานชุมชน กรรมการ
ชุมชน หรือตัวแทนชุมชน
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ประมาณ 200 คน
 -จัดตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแลและพัฒนา
หอกระจายขาว

150,000 200,000  -จํานวนผูรับ
การอบรม
เชิงปฏิบัติการ
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 90

 -ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารไดอยาง
ท่ัวถึง
 -ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใชบริการ
หอกระจายขาว

งานธุรการ
กอง

สวัสดิการ
สังคม

                  หนา17

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

1 อบรม
ผูประกาศขาว
และผูควบคุม
ดูแลการใช
หอกระจาย
ขาวใน
ชุมชนเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือใหความรูและ
สรางโอกาสการเปน
ผูประกาศขาว
 -เพ่ือใหประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาได
รับทราบขอมูล
ขาวสารของ
ทางราชการ
 -เพ่ือพัฒนางาน
และแกไขปญหา
บํารุงรักษาการใช
หอกระจายขาว

 -จัดอบรมโครงการให
ความรูแกผูประกาศขาว
และผูควบคุมดูแลการใช
หอกระจายขาว โดยมี
กลุมเปาหมาย ไดแก
ประธานชุมชน กรรมการ
ชุมชน หรือตัวแทนชุมชน
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ประมาณ 200 คน
 -จัดตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแลและพัฒนา
หอกระจายขาว

150,000 200,000  -จํานวนผูรับ
การอบรม
เชิงปฏิบัติการ
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 90

 -ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารไดอยาง
ท่ัวถึง
 -ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใชบริการ
หอกระจายขาว

งานธุรการ
กอง

สวัสดิการ
สังคม

                  หนา17
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

2 TO BE
NUMBER
ONE เปนหน่ึง
โดยไมพ่ึง
ยาเสพติด

############# ################## 100,000 100,000  -จํานวน
ผูรวมกิจกรรม
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 75

 -ผูเขารวมโครงการ
มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับยาเสพติด
 -เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงโทษและ
ขอเสียของยาเสพติด
มีทักษะในชีวิต สามารถ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
 -มีชมรม TO BE
NUMBER ONE
 ไมนอยกวา 6 ชมรม
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
สวัสดิภาพ
เด็กและ
เยาวชน

ฝายสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการ

สังคม

                  หนา18

แบบ ผ. 02

2 TO BE
NUMBER
ONE เปนหน่ึง
โดยไมพ่ึง
ยาเสพติด

############# ################## 100,000 100,000  -จํานวน
ผูรวมกิจกรรม
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 75

 -ผูเขารวมโครงการ
มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับยาเสพติด
 -เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงโทษและ
ขอเสียของยาเสพติด
มีทักษะในชีวิต สามารถ
หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
 -มีชมรม TO BE
NUMBER ONE
 ไมนอยกวา 6 ชมรม
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งาน
สวัสดิภาพ
เด็กและ
เยาวชน

ฝายสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการ

สังคม

                  หนา18

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

ยา/สารเสพติดและ
การปองกันไปยัง
ครอบครัว ชุมชนได
 -เพ่ือกระตุนใหเด็ก
 และเยาวชน
ตระหนักถึงโทษ
และขอเสียของ
ยาเสพติด และมี
ทักษะในการใชชีวิต
โดยสามารถเลี่ยง
จากยาเสพติดได
-เพ่ือประชาสัมพันธ
กิจกรรมชมรม TO
BE NUMBER ONE
เทศบาลฯ

                  หนา19

แบบ ผ. 02

ยา/สารเสพติดและ
การปองกันไปยัง
ครอบครัว ชุมชนได
 -เพ่ือกระตุนใหเด็ก
 และเยาวชน
ตระหนักถึงโทษ
และขอเสียของ
ยาเสพติด และมี
ทักษะในการใชชีวิต
โดยสามารถเลี่ยง
จากยาเสพติดได
-เพ่ือประชาสัมพันธ
กิจกรรมชมรม TO
BE NUMBER ONE
เทศบาลฯ

                  หนา19

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

3 ฝกอบรมการ
ดูแลสุขภาพ
กายและใจให
ดีดวยตนเอง

 -เพ่ือพัฒนา
องคความรูในการ
ดูแลสุขภาพกาย
และใจใหดีไดดวย
ตนเอง
 -เพ่ือใหผูเขารวม
อบรมไดฝกปฏิบัติ
โดยการเรียนรู
ผานการลงมือทํา
"LEARNING BY
DOING" ตาม
รูปแบบของ
ชมรมชีวจิต
 -เพ่ือใหผูเขารวม
อบรมไดเรียนรู
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
ระหวางกัน

 -จัดฝกอบรมใหความรู
ในการดูแลสุขภาพกายและ
ใจ โดยมีกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย ผูนําชุมชน
ผูสูงอายุ ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง
จํานวน 2 รุนๆ ละ 50 คน
รวม 100 คน

400,000 500,000  -จํานวนผูรับ
การอบรม
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 80

 -ผูเขารวมอบรมมี
ความรูในการดูแล
สุขภาพดีข้ึน
 -ผูเขารวมอบรมมีทักษะ
ในการใชชีวิตท่ีเหมาะสม
 -ผูเขารวมอบรมมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดีข้ึน
 -ผูเขารวมอบรมเปน
ตนแบบการดูแลสุขภาพ
ใหกับเพ่ือนและ
ครอบครัวได

งาน
สวัสดิภาพ
เด็กและ
เยาวชน

ฝายสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการ

สังคม

                  หนา20

แบบ ผ. 02

3 ฝกอบรมการ
ดูแลสุขภาพ
กายและใจให
ดีดวยตนเอง

 -เพ่ือพัฒนา
องคความรูในการ
ดูแลสุขภาพกาย
และใจใหดีไดดวย
ตนเอง
 -เพ่ือใหผูเขารวม
อบรมไดฝกปฏิบัติ
โดยการเรียนรู
ผานการลงมือทํา
"LEARNING BY
DOING" ตาม
รูปแบบของ
ชมรมชีวจิต
 -เพ่ือใหผูเขารวม
อบรมไดเรียนรู
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
ระหวางกัน

 -จัดฝกอบรมใหความรู
ในการดูแลสุขภาพกายและ
ใจ โดยมีกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย ผูนําชุมชน
ผูสูงอายุ ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง
จํานวน 2 รุนๆ ละ 50 คน
รวม 100 คน

400,000 500,000  -จํานวนผูรับ
การอบรม
คาเปาหมาย
: ไมนอยกวา
รอยละ 80

 -ผูเขารวมอบรมมี
ความรูในการดูแล
สุขภาพดีข้ึน
 -ผูเขารวมอบรมมีทักษะ
ในการใชชีวิตท่ีเหมาะสม
 -ผูเขารวมอบรมมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดีข้ึน
 -ผูเขารวมอบรมเปน
ตนแบบการดูแลสุขภาพ
ใหกับเพ่ือนและ
ครอบครัวได

งาน
สวัสดิภาพ
เด็กและ
เยาวชน

ฝายสังคม
สงเคราะห

กอง
สวัสดิการ

สังคม

                  หนา20

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสังคม
   2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผ. 02

มีกัลยาณมิตรท่ีจะ
คอยชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน

                  หนา21

แบบ ผ. 02

มีกัลยาณมิตรท่ีจะ
คอยชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน

                  หนา21

รวม 3 0 0 0 650,000 800,000

แบบ ผ. 02
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1 กอสรางระบบ

ระบายนํ้าถนน
 30 กันยา
ซอย 1

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร
 พรอมบอพักท้ัง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 240
เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 585
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.99067056549289
102.11775069343933,
14.990590246710985
102.11659734356293

2,300,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา22

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

1 กอสรางระบบ
ระบายนํ้าถนน
 30 กันยา
ซอย 1

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร
 พรอมบอพักท้ัง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 240
เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 585
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.99067056549289
102.11775069343933,
14.990590246710985
102.11659734356293

2,300,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา22



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

2 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนสืบศิริ
ขางบานเลขท่ี
 160

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
 พรอมบอพัก ความยาว
ประมาณ 62 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 198
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.966031194665026
102.06664323923394,
14.966035081504126
102.06639647600457

530,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา23

แบบ ผ. 02

2 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนสืบศิริ
ขางบานเลขท่ี
 160

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
 พรอมบอพัก ความยาว
ประมาณ 62 เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 198
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.966031194665026
102.06664323923394,
14.966035081504126
102.06639647600457

530,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา23

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

3 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนสืบศิริ
ซอย 5 ถึง
ซอย 3/2

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
 พรอมบอพักท้ัง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 904
เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา
2,075 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.963881421332786
102.06672415988692,
14.963404630422817
102.07054898994215

6,900,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา24

แบบ ผ. 02

3 กอสรางระบบ
ระบายนํ้า
ถนนสืบศิริ
ซอย 5 ถึง
ซอย 3/2

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางทอระบายนํ้า
ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
 พรอมบอพักท้ัง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 904
เมตร
 -กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา
2,075 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.963881421332786
102.06672415988692,
14.963404630422817
102.07054898994215

6,900,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา24

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

4 กอสราง
ผนังกันดิน
ลําตะคอง
ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางกําแพงกันดิน
จากประตูระบายนํ้า
เข่ือนคนชุม ถึงประตู
ระบายนํ้าขอยงาม
ความยาว 24,754 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.983862126052456
102.05456392682454,
14.983223190351394
102.12999025698325

650,000,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา25

แบบ ผ. 02

4 กอสราง
ผนังกันดิน
ลําตะคอง
ในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ระบายนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ
 -เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหานํ้าทวม

 -กอสรางกําแพงกันดิน
จากประตูระบายนํ้า
เข่ือนคนชุม ถึงประตู
ระบายนํ้าขอยงาม
ความยาว 24,754 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.983862126052456
102.05456392682454,
14.983223190351394
102.12999025698325

650,000,000  -ระดับ
ความสําเร็จใน
การปองกัน
และแกไข
ปญหานํ้าทวม

 -สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวมขัง
เน่ืองจากระบายนํ้า
ไมทัน
 -เปนการลด
ปญหาสิ่งแวดลอม

งานแบบแผน
และกอสราง

สวนชาง
สุขาภิบาล

สํานักการชาง

                  หนา25

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

5 ศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบ
ระบบรวบรวม
นํ้าเสียและ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย

 -เพ่ือศึกษาและ
คาดการณปญหา
นํ้าเสียท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและ
อนาคตรวมท้ัง
วิเคราะหปญหา
การใชงานระบบ
รวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียท่ีใช
งานในปจจุบัน
สํารวจ ออกแบบ
และจัดทํา
แบบแปลน
รายละเอียด
สําหรับการ
กอสรางระบบ
รวบรวมนํ้าเสีย

 -ฟนฟูคุณภาพนํ้า
ลําตะคองชวงท่ีผานในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาโดยจะ
ดําเนินการจางท่ีปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดในการ
กอสรางระบบรวบรวม
นํ้าเสียเพ่ิมเติมและปรับปรุง
ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีอยูเดิม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบําบัดนํ้าเสีย โดยมี
กระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน
ผูมีสวนไดเสียตอการดําเนิน
โครงการและประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
เบื้องตน ดังตอไปน้ี

12,000,000  -มีการรวบรวม
นํ้าเสียไป
บําบัดได
เพ่ิมมากข้ึน
คุณภาพนํ้า
ของลําตะคอง
ไดรับการฟนฟู
ใหมีคุณภาพ
ดีข้ึน

 -มีการศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบ
รายละเอียดระบบ
รวมรวมนํ้าเสีย
เพ่ิมเติม และ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม

ฝายจัดการ
คุณภาพนํ้า
สวนชาง

สุขาภิบาล
สํานักการชาง

                  หนา26

แบบ ผ. 02

5 ศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบ
ระบบรวบรวม
นํ้าเสียและ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย

 -เพ่ือศึกษาและ
คาดการณปญหา
นํ้าเสียท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและ
อนาคตรวมท้ัง
วิเคราะหปญหา
การใชงานระบบ
รวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียท่ีใช
งานในปจจุบัน
สํารวจ ออกแบบ
และจัดทํา
แบบแปลน
รายละเอียด
สําหรับการ
กอสรางระบบ
รวบรวมนํ้าเสีย

 -ฟนฟูคุณภาพนํ้า
ลําตะคองชวงท่ีผานในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาโดยจะ
ดําเนินการจางท่ีปรึกษา
ศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดในการ
กอสรางระบบรวบรวม
นํ้าเสียเพ่ิมเติมและปรับปรุง
ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีอยูเดิม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบําบัดนํ้าเสีย โดยมี
กระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน
ผูมีสวนไดเสียตอการดําเนิน
โครงการและประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
เบื้องตน ดังตอไปน้ี

12,000,000  -มีการรวบรวม
นํ้าเสียไป
บําบัดได
เพ่ิมมากข้ึน
คุณภาพนํ้า
ของลําตะคอง
ไดรับการฟนฟู
ใหมีคุณภาพ
ดีข้ึน

 -มีการศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบ
รายละเอียดระบบ
รวมรวมนํ้าเสีย
เพ่ิมเติม และ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
ระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม

ฝายจัดการ
คุณภาพนํ้า
สวนชาง

สุขาภิบาล
สํานักการชาง

                  หนา26

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
   3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเตรียมความพรอมรับมือตอสาธารณภัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือจัดทํา
แผนการแกไข
และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
ระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสีย
และรูปแบบการ
บริหารจัดการ
ระบบการจัดเก็บ
คาบริการ
บําบัดนํ้าเสีย

 -ศึกษาแนวทางการจัดการ
นํ้าเสียท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี
เทศบาลนครนครราชสีมา
 -ออกแบบรายละเอียดของ
ระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสียรวมท่ีเหมาะสม
ถูกตองตามหลักเกณฑทาง
วิชาการและกฎหมาย
 -ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ตลอดจนแนวทางการ
จัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย

 ประสิทธิภาพ
การบําบัด
นํ้าเสียไดรับ
การปรับปรุง
ใหดีข้ึนเปนไป
ตามมาตรฐาน

 -มีแบบแปลน
รายละเอียด
สําหรับการ
กอสรางระบบ
รวบรวมนํ้าเสีย
สวนขยายจาก
โครงขายเดิมและ
รายละเอียดวงเงิน
งบประมาณใน
การกอสราง

                  หนา27

แบบ ผ. 02

 -เพ่ือจัดทํา
แผนการแกไข
และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
ระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสีย
และรูปแบบการ
บริหารจัดการ
ระบบการจัดเก็บ
คาบริการ
บําบัดนํ้าเสีย

 -ศึกษาแนวทางการจัดการ
นํ้าเสียท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี
เทศบาลนครนครราชสีมา
 -ออกแบบรายละเอียดของ
ระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสียรวมท่ีเหมาะสม
ถูกตองตามหลักเกณฑทาง
วิชาการและกฎหมาย
 -ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ตลอดจนแนวทางการ
จัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย

 ประสิทธิภาพ
การบําบัด
นํ้าเสียไดรับ
การปรับปรุง
ใหดีข้ึนเปนไป
ตามมาตรฐาน

 -มีแบบแปลน
รายละเอียด
สําหรับการ
กอสรางระบบ
รวบรวมนํ้าเสีย
สวนขยายจาก
โครงขายเดิมและ
รายละเอียดวงเงิน
งบประมาณใน
การกอสราง

                  หนา27

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
1 ปรับปรุง

ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนพลแสน
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 786.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 7,864 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.978972  102.098207
14.979028  102.105422

3,444,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา34

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

1 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนพลแสน
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 786.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 7,864 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.978972  102.098207
14.979028  102.105422

3,444,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา34



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนยมราช
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 781.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 8,923 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.977213  102.098394
14.978029  102.105555

3,254,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา35

แบบ ผ. 02

2 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนยมราช
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 781.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 8,923 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.977213  102.098394
14.978029  102.105555

3,254,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา35

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

3 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนอัษฎางค
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 782.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 9,941 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976209  102.098473
14.976426  102.105715

3,610,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา36

แบบ ผ. 02

3 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนอัษฎางค
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 782.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 9,941 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976209  102.098473
14.976426  102.105715

3,610,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา36

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

4 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนจอมพล
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 785.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 10,540 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974716  102.098543
14.974863  102.105853

3,826,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา37

แบบ ผ. 02

4 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนจอมพล
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 785.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 10,540 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974716  102.098543
14.974863  102.105853

3,826,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา37

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

5 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนมหาดไทย
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 785.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 8,948 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973094  102.098685
14.973364  102.105933

3,308,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา38

แบบ ผ. 02

5 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนมหาดไทย
(จาก
ถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 785.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 8,948 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973094  102.098685
14.973364  102.105933

3,308,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา38

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

6 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนสรรพสิทธ์ิ
(จากถนน
วัชรสฤษดิ-์
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 554.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 6,226 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.971679  102.100863
14.971965  102.106077

2,444,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา39

แบบ ผ. 02

6 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนสรรพสิทธ์ิ
(จากถนน
วัชรสฤษดิ-์
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 554.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 6,226 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.971679  102.100863
14.971965  102.106077

2,444,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา39

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

7 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนกําแหง
สงคราม
(จาก
ถนน
วัชรสฤษดิ-์
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 556.60
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 5,426 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.970584  102.101014
14.970744  102.106217

2,355,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา40

แบบ ผ. 02

7 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนกําแหง
สงคราม
(จาก
ถนน
วัชรสฤษดิ-์
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 556.60
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 5,426 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.970584  102.101014
14.970744  102.106217

2,355,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา40

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

8 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนจักร-ี
ถนนวัชรสฤษดิ์
(จาก
ถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 967.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 12,254 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979244  102.100670
14.969932  102.101290

4,432,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา41

แบบ ผ. 02

8 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนจักร-ี
ถนนวัชรสฤษดิ์
(จาก
ถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 967.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 12,254 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979244  102.100670
14.969932  102.101290

4,432,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา41

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

9 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนมนัส (จาก
ถนนพลแสน-
ถนนสรรพสิทธ์ิ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 772.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 6,752 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979344  102.103054
14.971930  102.103721

2,690,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา42

แบบ ผ. 02

9 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนมนัส (จาก
ถนนพลแสน-
ถนนสรรพสิทธ์ิ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 772.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 6,752 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979344  102.103054
14.971930  102.103721

2,690,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา42

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

10 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนประจักษ-
ถนนไชยณรงค
(จาก
ถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 951.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 11,278 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979376  102.105460
14.970147  102.106284

4,371,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา43

แบบ ผ. 02

10 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนประจักษ-
ถนนไชยณรงค
(จาก
ถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 951.50
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 11,278 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979376  102.105460
14.970147  102.106284

4,371,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา43

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

11 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนสุรนารี
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 1,536.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 18,783 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.776217  102.077751
14.973945  102.083616

10,072,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา44

แบบ ผ. 02

11 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนสุรนารี
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 1,536.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 18,783 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.776217  102.077751
14.973945  102.083616

10,072,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา44

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

12 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนโพธ์ิกลาง
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 1,493.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 18,637 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974869  102.097850
14.973950  102.083645

7,828,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา45

แบบ ผ. 02

12 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนโพธ์ิกลาง
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 1,493.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 18,637 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974869  102.097850
14.973950  102.083645

7,828,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา45

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

13 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 1,510.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 20,077 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973079  102.097959
14.973923  102.083635

8,389,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา46

แบบ ผ. 02

13 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 1,510.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 20,077 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973079  102.097959
14.973923  102.083635

8,389,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา46

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

14 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนบัวรอง
(จากถนน
สุรนารี-ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 369.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 5,011 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976525  102.094953
14.972977  102.094716

1,907,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา47

แบบ ผ. 02

14 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนบัวรอง
(จากถนน
สุรนารี-ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 369.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 5,011 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976525  102.094953
14.972977  102.094716

1,907,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา47

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

15 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนโยธา
(จากถนน
สุรนารี-ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 446.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 5,211 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976936 102.090890
14.972827 102.090432

2,002,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา48

แบบ ผ. 02

15 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนโยธา
(จากถนน
สุรนารี-ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 446.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 5,211 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976936 102.090890
14.972827 102.090432

2,002,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา48

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

16 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนบุรินทร
(จากถนน
สุรนารี-
ถนนมิตรภาพ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 280.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 2,490 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976842  102.092338
14.979681  102.092410

952,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา49

แบบ ผ. 02

16 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนบุรินทร
(จากถนน
สุรนารี-
ถนนมิตรภาพ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 280.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 2,490 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976842  102.092338
14.979681  102.092410

952,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา49

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

17 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนเทศบาล
(จากถนน
โพธ์ิกลาง-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 158.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 1,296 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974284  102.086309
14.972791  102.086512

505,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา50

แบบ ผ. 02

17 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนเทศบาล
(จากถนน
โพธ์ิกลาง-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 158.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
 1,296 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974284  102.086309
14.972791  102.086512

505,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา50

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

18 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนมุขมนตรี
(หาแยก
หัวรถไฟ-
ถนนมิตรภาพ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร กวาง 8.70 -
30.10 เมตร ยาว 2,080
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 34,800
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973988   102.084111
14.971447   102.064585

15,296,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา51

แบบ ผ. 02

18 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนมุขมนตรี
(หาแยก
หัวรถไฟ-
ถนนมิตรภาพ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร กวาง 8.70 -
30.10 เมตร ยาว 2,080
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 34,800
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973988   102.084111
14.971447   102.064585

15,296,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา51

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

19 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน 30 กันยา
(จากถนน
สุรนารายณ -
ถนนกีฬากลาง)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 2,120 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
16,380 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.990076  102.118135
14.189232  102.107783

9,945,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา52

แบบ ผ. 02

19 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน 30 กันยา
(จากถนน
สุรนารายณ -
ถนนกีฬากลาง)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร ยาว 2,120 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
16,380 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.990076  102.118135
14.189232  102.107783

9,945,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา52

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

20 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
บริเวณ
ถนนกีฬากลาง
(ถนน
ชางเผือก-
ถนนมิตรภาพ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร
กวาง 7.80 - 24.50 เมตร
ยาว 1,583 เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 14,350
ตารางเมตร  พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพัก และฝาราง
ระบายนํ้าเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.984906   102.104769
14.996108   102.107789

7,421,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา53

แบบ ผ. 02

20 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
บริเวณ
ถนนกีฬากลาง
(ถนน
ชางเผือก-
ถนนมิตรภาพ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร
กวาง 7.80 - 24.50 เมตร
ยาว 1,583 เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 14,350
ตารางเมตร  พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพัก และฝาราง
ระบายนํ้าเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.984906   102.104769
14.996108   102.107789

7,421,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา53

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

21 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนเดชอุดม
จาก ถนน
พิบูลละเอียด-
ถนน
รวมเริงไชย

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05
เมตร ยาว 1,596 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
30,246 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.970207  102.085691
14.957076  102.081173

12,478,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา54

แบบ ผ. 02

21 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนเดชอุดม
จาก ถนน
พิบูลละเอียด-
ถนน
รวมเริงไชย

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05
เมตร ยาว 1,596 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
30,246 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.970207  102.085691
14.957076  102.081173

12,478,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา54

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

22 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนเดชอุดม
ซอย 6

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 6,843,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา55

แบบ ผ. 02

22 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนเดชอุดม
ซอย 6

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 6,843,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา55

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

23 กอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนมนัส
(ซอยตรงขาม
สํานักงาน
ธนารักษพ้ืนท่ี
นครราชสีมา)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขัง

################## 413,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน
 -รอยละ
ปริมาณ
นํ้าทวมขัง
ลดลง

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน
 -ปญหานํ้าทวมขัง
ไดรับการแกไข

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา56

แบบ ผ. 02

23 กอสรางถนน
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนมนัส
(ซอยตรงขาม
สํานักงาน
ธนารักษพ้ืนท่ี
นครราชสีมา)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวมขัง

################## 413,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน
 -รอยละ
ปริมาณ
นํ้าทวมขัง
ลดลง

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน
 -ปญหานํ้าทวมขัง
ไดรับการแกไข

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา56

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

24 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนขาง
รานโอซากา

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว 94.00
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา
620 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.974192   102.085473
14.975168   102.085501

639,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา57

แบบ ผ. 02

24 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนขาง
รานโอซากา

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว 94.00
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา
620 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.974192   102.085473
14.975168   102.085501

639,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา57

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

25 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนน 30 กันยา
 ซอย 6

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 7,800,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา58

แบบ ผ. 02

25 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนน 30 กันยา
 ซอย 6

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 7,800,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา58

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

26 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนน 30 กันยา
 ซอย 8

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
273.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,245
ตารางเมตร กอสราง
ทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.991606   102.111027
14.993930   102.110683

3,989,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา59

แบบ ผ. 02

26 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนน 30 กันยา
 ซอย 8

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
273.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,245
ตารางเมตร กอสราง
ทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.991606   102.111027
14.993930   102.110683

3,989,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา59

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

27 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนพายัพทิศ
 ซอย 3/4

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 3,144,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา60

แบบ ผ. 02

27 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนพายัพทิศ
 ซอย 3/4

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 3,144,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา60

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

28 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนทาวสุระ
ซอย 13

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 5,416,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา61

แบบ ผ. 02

28 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนทาวสุระ
ซอย 13

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 5,416,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา61

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

29 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
เปลี่ยนฝา
รางระบายนํ้า
ถนนมหาชัย
ซอย 5/8 -
5/8/1

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง
4.30 -5.20 เมตร ยาว .
188.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,650
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน
ฝารางเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.990303  102.126378
14.987528  102.126228

2,484,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา62

แบบ ผ. 02

29 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
เปลี่ยนฝา
รางระบายนํ้า
ถนนมหาชัย
ซอย 5/8 -
5/8/1

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง
4.30 -5.20 เมตร ยาว .
188.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,650
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน
ฝารางเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.990303  102.126378
14.987528  102.126228

2,484,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา62

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

30 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนจิระ
(จากถนน
ราชดําเนิน-
จุดกลับรถใต
สะพานขาม
ทางรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.20 เมตร ยาว
1,846.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 13,765
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.967145  102.098466
14.968686  102.114059

14,200,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา63

แบบ ผ. 02

30 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนจิระ
(จากถนน
ราชดําเนิน-
จุดกลับรถใต
สะพานขาม
ทางรถไฟ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.20 เมตร ยาว
1,846.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 13,765
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยน
ฝาบอพักเหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.967145  102.098466
14.968686  102.114059

14,200,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา63

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

31 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนน
ไชยณรงค
ซอย 3/13

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา
408 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.953176   102.108427
14.957284   102.108284

946,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา64

แบบ ผ. 02

31 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนน
ไชยณรงค
ซอย 3/13

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00
เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา
408 ตารางเมตร พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
 พิกัดภูมิศาสตร :
14.953176   102.108427
14.957284   102.108284

946,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา64

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

32 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้า
ถนน
ไชยณรงค
ซอย 3/11
(บานมอญ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
282.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 845 ตารางเมตร
พรอมกอสรางรางระบายนํ้า
ขนาด 0.40x0.40 เมตร
ท้ังสองฝง ความยาวรวม
564.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.959754   102.108672
14.959679   102.111128

1,821,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา65

แบบ ผ. 02

32 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้า
ถนน
ไชยณรงค
ซอย 3/11
(บานมอญ)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
282.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 845 ตารางเมตร
พรอมกอสรางรางระบายนํ้า
ขนาด 0.40x0.40 เมตร
ท้ังสองฝง ความยาวรวม
564.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.959754   102.108672
14.959679   102.111128

1,821,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา65

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

33 ปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล.
พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนสืบศิริ
ซอย 39

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 6,000,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา66

แบบ ผ. 02

33 ปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล.
พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนสืบศิริ
ซอย 39

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 6,000,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา66

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

34 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนสืบศิริ 49

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
607.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,900 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.958771   102.057817
14.953352   102.057419

3,600,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา67

แบบ ผ. 02

34 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนสืบศิริ 49

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
607.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,900 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.958771   102.057817
14.953352   102.057419

3,600,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา67

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

35 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนสืบศิริ 51

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
 หนา 0.15 เมตร ยาว
697.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 4,380 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.958941   102.055664
14.952678   102.055188

4,300,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา68

แบบ ผ. 02

35 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนสืบศิริ 51

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
 หนา 0.15 เมตร ยาว
697.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 4,380 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.958941   102.055664
14.952678   102.055188

4,300,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา68

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

36 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนซอยขาง
วัดโคกพรม

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
263.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,055 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.978014   102.066883
14.975642   102.066767

1,170,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา69

แบบ ผ. 02

36 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนซอยขาง
วัดโคกพรม

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
263.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,055 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.978014   102.066883
14.975642   102.066767

1,170,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา69

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

37 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนเดชอุดม
ซอย 3 - ซอย 5

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
533.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,411 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.968174   102.083526
14.965021   102.081830

4,680,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา70

แบบ ผ. 02

37 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนเดชอุดม
ซอย 3 - ซอย 5

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
533.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3,411 ตารางเมตร
พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.968174   102.083526
14.965021   102.081830

4,680,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา70

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

38 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนมิตรภาพ
ซอย 8
(ปากซอย
ถนนมิตรภาพ-
ถนนเลี่ยงเมือง
 204)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ยาว
786.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 7,864
ตารางเมตร พรอมวาง
ทอเมนประปา และเปลี่ยน
ฝาบอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.975408  102.064484
14.975928  102.052144

14,100,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา71

แบบ ผ. 02

38 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนมิตรภาพ
ซอย 8
(ปากซอย
ถนนมิตรภาพ-
ถนนเลี่ยงเมือง
 204)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ยาว
786.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 7,864
ตารางเมตร พรอมวาง
ทอเมนประปา และเปลี่ยน
ฝาบอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.975408  102.064484
14.975928  102.052144

14,100,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา71

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

39 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนชางเผือก
 ซอย 5

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง
3.30 - 4.10 เมตร ยาว
194.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 595
ตารางเมตร กอสราง
ทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
พรอมบอพักชนิด
ใตผิวจราจรท้ังสองฝง
ความยาวรวม 388.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974192  102.085473
14.975168  102.085501

2,911,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา72

แบบ ผ. 02

39 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนชางเผือก
 ซอย 5

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กวาง
3.30 - 4.10 เมตร ยาว
194.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 595
ตารางเมตร กอสราง
ทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร
พรอมบอพักชนิด
ใตผิวจราจรท้ังสองฝง
ความยาวรวม 388.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974192  102.085473
14.975168  102.085501

2,911,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา72

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

40 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนทาตะโก
ขางหมูบาน
ไพรเวท

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 10,967,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา73

แบบ ผ. 02

40 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนทาตะโก
ขางหมูบาน
ไพรเวท

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 10,967,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา73

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

41 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
หมูบานวีไอพี
ซอย 1/2 (จาก
ถนนซอยวีไอพี
1/2 - สุดถนน
ซอยวีไอพี 1/2)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
102.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 645
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.984869  102.089189
14.983983  102.088782

459,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา74

แบบ ผ. 02

41 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
หมูบานวีไอพี
ซอย 1/2 (จาก
ถนนซอยวีไอพี
1/2 - สุดถนน
ซอยวีไอพี 1/2)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว
102.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 645
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร :
14.984869  102.089189
14.983983  102.088782

459,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา74

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

42 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนมุขมนตรี
ซอย 24
(ตรงขาม
สาธารณสุข
สวนพริกไทย)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 150,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา75

แบบ ผ. 02

42 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนมุขมนตรี
ซอย 24
(ตรงขาม
สาธารณสุข
สวนพริกไทย)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 150,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา75

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

43 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 28 เช่ือม
ซอย 30 (จาก
ถนนมิตรภาพ
ซอย 28 -
ถนนมิตรภาพ
ซอย 30)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 4,793,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา76

แบบ ผ. 02

43 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 28 เช่ือม
ซอย 30 (จาก
ถนนมิตรภาพ
ซอย 28 -
ถนนมิตรภาพ
ซอย 30)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 4,793,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา76

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

44 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 12/7

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว 32.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 60.50
ตารางเมตร พรอมกอสราง
รางระบายนํ้า ขนาด
0.40x0.40 เมตร ความยาว
64.00 เมตร ท้ังสองฝง
พิกัดภูมิศาสตร :
14.966011   102.060877
14.966001   102.060597

128,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา77

แบบ ผ. 02

44 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พรอม
รางระบายนํ้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 12/7

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ยาว 32.00
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 60.50
ตารางเมตร พรอมกอสราง
รางระบายนํ้า ขนาด
0.40x0.40 เมตร ความยาว
64.00 เมตร ท้ังสองฝง
พิกัดภูมิศาสตร :
14.966011   102.060877
14.966001   102.060597

128,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา77

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

45 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนมุขมนตรี
ซอย 22
(บายพาส)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 2,162,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา78

แบบ ผ. 02

45 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล.
ถนนมุขมนตรี
ซอย 22
(บายพาส)

 -เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

################## 2,162,000  -รอยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพ่ิมข้ึน

 -ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากข้ึน

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา78

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

46 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนประจักษ-
ถนนไชยณรงค

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 15,989,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา79

แบบ ผ. 02

46 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนประจักษ-
ถนนไชยณรงค

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 15,989,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา79

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

47 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนมนัส
(ถนนพลแสน
ถึงถนน
สรรพสิทธ์ิ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 12,758,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา จํานวน
 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา80

แบบ ผ. 02

47 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนมนัส
(ถนนพลแสน
ถึงถนน
สรรพสิทธ์ิ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 12,758,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา จํานวน
 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา80

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

48 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟ
จราจร
ถนนจักรี กับ
ถนนวัชรสฤษดิ์
(ถนนพลแสน-
ถนนกําแหง
สงคราม)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 14,414,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา81

แบบ ผ. 02

48 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟ
จราจร
ถนนจักรี กับ
ถนนวัชรสฤษดิ์
(ถนนพลแสน-
ถนนกําแหง
สงคราม)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 14,414,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา81

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

49 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนราชดําเนิน
(หนาจวน
ผูวาฯ-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 7,995,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา82

แบบ ผ. 02

49 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนราชดําเนิน
(หนาจวน
ผูวาฯ-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 7,995,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา82

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

50 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนสรรพสิทธ์ิ
(ถนน
วัชรสฤษดิ์ ถึง
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 8,576,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา83

แบบ ผ. 02

50 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนสรรพสิทธ์ิ
(ถนน
วัชรสฤษดิ์ ถึง
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะและ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 8,576,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา83

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

51 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนมหาดไทย
(ถนน
ราชดําเนิน-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,263 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,055 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973071  102.097988
14.973370  102.105939

9,901,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา84

แบบ ผ. 02

51 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนมหาดไทย
(ถนน
ราชดําเนิน-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,263 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,055 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.973071  102.097988
14.973370  102.105939

9,901,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา84

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

52 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนกําแหง
สงคราม
(ถนน
วัชรสฤษดิ์ ถึง
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,263 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,055 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.970581  102.101000
14.970743  102.106223

7,643,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา85

แบบ ผ. 02

52 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนกําแหง
สงคราม
(ถนน
วัชรสฤษดิ์ ถึง
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,263 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,055 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.970581  102.101000
14.970743  102.106223

7,643,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา85

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

53 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนอัษฎางค
(ถนนจอมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,314 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,369 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976205  102.098460
14.976425  102.105727

10,310,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา86

แบบ ผ. 02

53 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนอัษฎางค
(ถนนจอมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,314 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,369 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976205  102.098460
14.976425  102.105727

10,310,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา86

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

54 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนยมราช
(ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,273 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,045 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.977205  102.098375
14.977417  102.100660

10,000,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา87

แบบ ผ. 02

54 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนยมราช
(ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,273 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 3,045 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.977205  102.098375
14.977417  102.100660

10,000,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา87

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

55 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนพลแสน
(ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,057 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 2,326 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.978963  102.098221
14.979402  102.105428

8,108,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา88

แบบ ผ. 02

55 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนพลแสน
(ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,057 เมตร
หรือพ้ืนท่ีทางเทาไมนอยกวา
 2,326 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.978963  102.098221
14.979402  102.105428

8,108,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา88

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

56 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนจอมพล
(ถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,390.10
เมตร หรือพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 3,387.90
ตารางเมตร ท้ังสองฝง พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักทอระบาย
นํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974712  102.098531
14.974863  102.105878

11,179,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา89

แบบ ผ. 02

56 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนจอมพล
(ถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนําสายไฟ
ลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 1,390.10
เมตร หรือพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 3,387.90
ตารางเมตร ท้ังสองฝง พรอม
เปลี่ยนฝาบอพักทอระบาย
นํ้าเหล็กหลอ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974712  102.098531
14.974863  102.105878

11,179,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมี
ความสวาง
เปนไปตาม
มาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและมี
ความสะดวกตอ
การสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา89

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

57 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
และสัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนสุรนารี
(ถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
-เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ และ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 16,952,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา90

แบบ ผ. 02

57 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
และสัญญาณ
ไฟจราจร
ถนนสุรนารี
(ถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
-เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ และ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 16,952,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา90

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

58 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนโพธ์ิกลาง
(ถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
-เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะเปน
แบบนําสายลง
ใตดิน

################## 17,570,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา91

แบบ ผ. 02

58 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนโพธ์ิกลาง
(ถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
-เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะเปน
แบบนําสายลง
ใตดิน

################## 17,570,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา91

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

59 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
และสัญญาณ
ไฟจราจร
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร (ถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ือพัฒนาทาง
เทาในเขตเทศบาล
ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา ของ
ประชาชนทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ และ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 18,657,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา92

แบบ ผ. 02

59 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
และสัญญาณ
ไฟจราจร
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร (ถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -เพ่ือพัฒนาทาง
เทาในเขตเทศบาล
ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา ของ
ประชาชนทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ และ
สัญญาณไฟจราจร
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 18,657,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา92

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

60 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนบัวรอง
(ถนนสุรนารี-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนาทาง
เทาในเขตเทศบาล
ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา ของ
ประชาชนทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 4,016,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา93

แบบ ผ. 02

60 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนบัวรอง
(ถนนสุรนารี-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนาทาง
เทาในเขตเทศบาล
ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา ของ
ประชาชนทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

################## 4,016,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา93

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

61 ปรับปรุง
ฟุตบาท
 ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนโยธา
(ถนนสุรนารี-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนาทาง
เทาในเขตเทศบาล
ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา ของ
ประชาชนทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 764 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 1,449 ตารางเมตร
 ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
-ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976938  102.090897
14.972825  102.090433

4,837,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
-ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา94

แบบ ผ. 02

61 ปรับปรุง
ฟุตบาท
 ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนโยธา
(ถนนสุรนารี-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนาทาง
เทาในเขตเทศบาล
ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สะดวก ในการ
สัญจรไปมา ของ
ประชาชนทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 764 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 1,449 ตารางเมตร
 ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
-ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976938  102.090897
14.972825  102.090433

4,837,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
-ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
 มีความสะดวก
 ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา94

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

62 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนบุรินทร
(ถนนสุรนารี-
ถนนราชสีมา-
โชคชัย)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
-เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 496 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 660 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
-ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976397  102.092334
14.979684  102.092404

3,262,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวก
ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา95

แบบ ผ. 02

62 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
ถนนบุรินทร
(ถนนสุรนารี-
ถนนราชสีมา-
โชคชัย)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
-เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 496 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 660 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
-ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.976397  102.092334
14.979684  102.092404

3,262,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวก
ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา95

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02

63 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
และถนน
เทศบาล
(ถนน
โพธ์ิกลาง-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 313 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 491 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
-ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974287  102.086302
14.972789  102.086514

1,932,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวก
ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา96

แบบ ผ. 02

63 ปรับปรุง
ฟุตบาท
ทางเทา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
และถนน
เทศบาล
(ถนน
โพธ์ิกลาง-
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร)

 -เพ่ือพัฒนา
ทางเทาในเขต
เทศบาลใหมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน
ทุกกลุม
 -เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟา
สาธารณะ
เปนแบบนํา
สายไฟลงใตดิน

 -ปรับปรุงฟุตบาททางเทา
ความยาวรวม 313 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีทางเทาไม
นอยกวา 491 ตารางเมตร
ท้ังสองฝง พรอมเปลี่ยนฝา
บอพักทอระบายนํ้า
เหล็กหลอ
-ปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะ จํานวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร :
14.974287  102.086302
14.972789  102.086514

1,932,000  -ทางเทา
ไดรับการ
พัฒนา
จํานวน 1 สาย
 -ถนนมีความ
สวางเปนไป
ตามมาตรฐาน
กําหนด

 -ทางเทามี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและ
มีความสะดวก
ตอการสัญจรไป
มาของประชาชน
ทุกกลุม

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

                  หนา96

แบบ ผ. 02



2561 2562 2563 2564 2565
1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลาย

ครั้งละไมต่ํากวา 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐาน) งานการเจาหนาท่ี 1 เครื่อง

31,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 44,000
BTUจํานวน 12 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) งานธุรการ 12 เครื่อง

600,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา104

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา 44,000
BTUจํานวน 12 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) งานธุรการ 12 เครื่อง

600,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา104

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 36,000 BTU จํานวน 10
เครื่องๆ ละ 47,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
งานทะเบียนราษฎร 5 เครื่อง
งานบัตรประจําตัวประชาชน 5 เครื่อง

470,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

4 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

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

854,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

5 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับการปรับ
ขยายภาพ (XGA) ขนาดไมต่ํากวา 3,500 ANSI
 Lumens จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
งานธุรการ 1 เครื่อง

30,300 สํานัก
ปลัดเทศบาล

6 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา
เสนทแยงมุม 100 น้ิว จํานวน 1 จอ
(ราคามาตรฐาน) งานธุรการ 1 จอ

13,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา105

แบบ ผ. 03

6 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา
เสนทแยงมุม 100 น้ิว จํานวน 1 จอ
(ราคามาตรฐาน) งานธุรการ 1 จอ

13,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา105

7 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) งานธุรการ 1
 เครื่อง

17,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

8 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
งานกิจการสภา 1 เครื่อง

22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM)ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย
จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท (ราคามาตรฐาน)

7,600 สํานัก
ปลัดเทศบาล

                    หนา106

แบบ ผ. 03

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน(OEM)ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฏหมาย
จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท (ราคามาตรฐาน)

7,600 สํานัก
ปลัดเทศบาล

                    หนา106

10 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
งานธุรการ 1 เครื่อง

2,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล

11 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ
 4,300 บาท  เปนเงิน 8,600 บาท (ราคา
มาตรฐาน) งานธุรการ 1 เครื่อง  งานวินัย 1
เครื่อง

8,600 สํานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

12 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
งานทะเบียนราษฎร 1 เครื่อง
งานบัตรประจําตัวประชาชน 1 เครื่อง

34,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 03

12 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
แสดงภาพไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
งานทะเบียนราษฎร 1 เครื่อง
งานบัตรประจําตัวประชาชน 1 เครื่อง

34,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

13 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

8,900 สํานัก
ปลัดเทศบาล

หนา107

14 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด
Network แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานบัตรประจําตัว
ประชาชน)

10,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

15 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
งานทะเบียนราษฎร 1 เครื่อง
งานบัตรประจําตัวประชาชน 1 เครื่อง

5,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

16 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) งานทะเบียนราษฎร 1 เครื่อง
งานบัตรประจําตัวประชาชน 1 เครื่อง

7,600 สํานัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ. 03

16 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) งานทะเบียนราษฎร 1 เครื่อง
งานบัตรประจําตัวประชาชน 1 เครื่อง

7,600 สํานัก
ปลัดเทศบาล

17 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)
(งานวิเคราะหระบบสารสนเทศ)

120,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา108

18 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(งานวิเคราะหระบบสารสนเทศ)

22,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

19 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน) (งาน
ประชาสัมพันธ)

12,500 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)
(งานวิจัยและประเมินผล)

3,800 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน)
(งานวิจัยและประเมินผล)

3,800 กองวิชาการและ
แผนงาน

21 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 5 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (งานวิเคราะหระบบฯ)

19,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา109

22 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
(ราคามาตรฐาน) (งานบริการและเผยแพรฯ)

60,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (งานบริการและเผยแพรฯ)

7,600 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (งานบริการและเผยแพรฯ)

7,600 กองวิชาการและ
แผนงาน

24 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

15,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา110

25 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายนิติการ)

32,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

26 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายนิติการ)

7,600 กองวิชาการและ
แผนงาน

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

27 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน
 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานพัสดุและทรัพยสิน = 3 ,งานธุรการ = 1)

68,000 สํานักการคลัง

                    หนา111

28 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน
  4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานพัสดุและทรัพยสิน = 3 ,งานธุรการ = 1)

10,000 สํานักการคลัง

แบบ ผ. 03

28 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน
  4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานพัสดุและทรัพยสิน = 3 ,งานธุรการ = 1)

10,000 สํานักการคลัง

29 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน)
(งานพัสดุและทรัพยสิน = 3 ,งานธุรการ = 1)

15,200 สํานักการคลัง

รวม 0 0 0 1,589,800 924,400

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูล็อคเกอร 18 ชอง มีมือจับชนิดฝง(ราคา

มาตรฐาน) จํานวน 3 ตูๆ ละ 8,000 บาท
24,000 สํานักการศึกษา

2 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 8 ตูๆ ละ 5,500
 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ศพด.ราชนิกูล=4 ฝายแผนฯ=4)

44,000 สํานักการศึกษา

3 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตูๆ ละ
7,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

28,000 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

หนา112

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

3 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตูๆ ละ
7,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

28,000 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

หนา112

4 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตอนบนเปน
กระจก ตอนลางเปนบานทึบ จํานวน 4 ตูๆ ละ
8,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)

34,000 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

5 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องอานบารโคด ชนิดมือถือและตั้งโตะ
ความเร็วในการอาน 100 เสน/วินาที สามารถ
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผาน USB RS232
Keyboard Wedge ใชงานงาย Plug & Play
มีขาตั้งเพ่ือตั้งโตะ ระยะการอานบารโคดไดไกล
สุด 23 น้ิว มีระยะการอานบารโคดอัตโนมัติ
(เมื่อวางบนขาตั้ง) ขนาดไมนอยกวา
2.3x6.6x2.9 น้ิว จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,400
 บาท (ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอก
ระบบฯ

10,200 สํานักการศึกษา

                                  หนา113

แบบ ผ. 03

5 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องอานบารโคด ชนิดมือถือและตั้งโตะ
ความเร็วในการอาน 100 เสน/วินาที สามารถ
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผาน USB RS232
Keyboard Wedge ใชงานงาย Plug & Play
มีขาตั้งเพ่ือตั้งโตะ ระยะการอานบารโคดไดไกล
สุด 23 น้ิว มีระยะการอานบารโคดอัตโนมัติ
(เมื่อวางบนขาตั้ง) ขนาดไมนอยกวา
2.3x6.6x2.9 น้ิว จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,400
 บาท (ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอก
ระบบฯ

10,200 สํานักการศึกษา

                                  หนา113

6 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 50 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 220,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

220,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

7 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไม
นอยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 16 เครื่องๆ ละ
 32,400 บาท (ราคามาตรฐาน)

518,400 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

8 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 55,400 บาท (ราคามาตรฐาน)

110,800 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

9 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ
Inverter) ขนาด 24,000 BTU จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 43,400 บาท (ราคามาตรฐาน)

130,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

10 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
4 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท (ราคามาตรฐาน)

145,600 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

หนา114

แบบ ผ. 03

10 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
4 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท (ราคามาตรฐาน)

145,600 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

หนา114

11 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องฟอกอากาศแบบฝงในใตเพดาน หรือ
แบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนยาย ขนาด
ความเร็วแรงลมระดับสูงไมต่ํากวา 500
ซีเอฟเอ็ม จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)

282,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

12 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 น้ิว
จํานวน 80 ตัวๆ ละ 3,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

240,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

13 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ชุดโตะเกาอ้ีสนาม ประกอบดวย โตะ 1 ตัว
เกาอ้ี 2 ตัว จํานวน 30 ชุดๆ ละ 3,500 บาท
(ราคาทองถ่ิน) สําหรับหองสมุดประชาชนฯ 10
 ชุด TK Square Korat 10 ชุด Art Gallery
and Exhibition 10 ชุด

105,000 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

14 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะหมูบูชา มีโตะหมูบูชา 9 ตัว มีฐานรอง
โตะหมู จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,500 บาท (ราคา
มาตรฐาน)

7,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

15 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะไฟเบอรสี่เหลี่ยม 6 ท่ีน่ัง จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)

7,500 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

16 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา
120x60x75 ซม. จํานวน 6 ตัวๆ ละ 7,500
บาท (ราคาทองถ่ิน)
(ศพด.ราชนิกูล=3 ฝายแผนฯ=3)

45,000 สํานักการศึกษา

หนา115

แบบ ผ. 03

16 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา
120x60x75 ซม. จํานวน 6 ตัวๆ ละ 7,500
บาท (ราคาทองถ่ิน)
(ศพด.ราชนิกูล=3 ฝายแผนฯ=3)

45,000 สํานักการศึกษา

หนา115

17 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต
พรอมเกาอ้ีมีลอหมุนได จํานวน 5 ชุดๆ ละ
12,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)

62,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

18 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจาก Material Partical
 board ปดผิว HPL ขนาดไมนอยกวา กวาง
100 ยาว 200 สูง 75 ซม. ขาไมมีเหล็กรับ
นํ้าหนัก จํานวน 2 ตัวๆ ละ 18,850 บาท
(ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

37,700 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

19 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจาก Material Partical
 board ปดผิวเมลามีน ขาเหล็กพนสี ขนาดไม
นอยกวา กวาง100 ยาว 200 สูง 75 ซม.
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 20,800 บาท (ราคาทองถ่ิน)
 สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

41,600 สํานักการศึกษา

20 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจากไมวีเนียร ขาไม
ขนาดไมนอยกวา กวาง100 ยาว 210 สูง 75
ซม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 19,400 บาท (ราคา
ทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

38,800 สํานักการศึกษา

           หนา116

แบบ ผ. 03

20 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจากไมวีเนียร ขาไม
ขนาดไมนอยกวา กวาง100 ยาว 210 สูง 75
ซม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 19,400 บาท (ราคา
ทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

38,800 สํานักการศึกษา

           หนา116

21 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจากไม MDF ปดผิว PVC
 ขาไมพับเก็บได ขนาดไมนอยกวา กวาง 50
ยาว 120 สูง 75 ซม. จํานวน 30 ตัวๆ ละ
2,300 บาท (ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝาย
การศึกษานอกระบบฯ

69,000 สํานักการศึกษา

22 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจากไมยางพารา เคลือบ
แล็กเกอรเงา ขนาดไมนอยกวา กวาง 80 ยาว
240 สูง 75 ซม. ขาเหล็กกันสนิม จํานวน 6
ตัวๆ ละ 11,200 บาท (ราคาทองถ่ิน) สําหรับ
ฝายการศึกษานอกระบบฯ

67,200 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

23 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจากไมยางพารา เคลือบ
แล็กเกอรเงา ขนาดไมนอยกวา กวาง 45 ยาว
160 สูง 105 ซม. ขาเหล็กตัวเอ โครงเหล็กกัน
สนิม จํานวน 8 ตัวๆ ละ 2,700 บาท (ราคา
ทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

21,600 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 03

23 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะอานหนังสือ ผลิตจากไมยางพารา เคลือบ
แล็กเกอรเงา ขนาดไมนอยกวา กวาง 45 ยาว
160 สูง 105 ซม. ขาเหล็กตัวเอ โครงเหล็กกัน
สนิม จํานวน 8 ตัวๆ ละ 2,700 บาท (ราคา
ทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

21,600 สํานักการศึกษา

24 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีไม โครงไมเน้ือแข็งทนทาน บุดวยฟองนํ้า
 หุมดวยผาโพลีเอสเตอร ขาไมยางพารา ขนาด
ไมนอยกวา กวาง 45 ยาว 55 สูง 85 ซม.
จํานวน 12 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
 สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

24,000 สํานักการศึกษา

 หนา117

25 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีไม ผลิตจากไมยางพารา เคลือบ
แล็กเกอรเงา ขนาดไมนอยกวา กวาง 40
ยาว 40 สูง 45 ซม. โครงขาเหล็กกันสนิม
จํานวน 48 ตัวๆ ละ 900 บาท (ราคาทองถ่ิน)
สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

43,200 สํานักการศึกษา

26 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีไม ผลิตจากไมยางพารา เคลือบ
แล็กเกอรเงา ขนาดไมนอยกวา กวาง 37 ยาว
37 สูง 75 ซม.ขาเหล็กกันสนิม จํานวน 16 ตัวๆ
 ละ 1,200 บาท (ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝาย
การศึกษานอกระบบฯ

19,200 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

27 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ถังนํ้าแบบไฟเบอรกลาส ขนาดบรรจุ 2,000
ลิตร จุนํ้าไดไมนอยกวา 2,000 ลิตร จํานวน 3
ถังๆ ละ 8,300 บาท (ราคามาตรฐาน) สําหรับ
หองสมุดประชาชนฯ 1 ถัง Art Gallery and
Exhibition 1 ถัง TK Square korat 1 ถัง

24,900 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 03

27 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ถังนํ้าแบบไฟเบอรกลาส ขนาดบรรจุ 2,000
ลิตร จุนํ้าไดไมนอยกวา 2,000 ลิตร จํานวน 3
ถังๆ ละ 8,300 บาท (ราคามาตรฐาน) สําหรับ
หองสมุดประชาชนฯ 1 ถัง Art Gallery and
Exhibition 1 ถัง TK Square korat 1 ถัง

24,900 สํานักการศึกษา

28 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ถังนํ้าแบบไฟเบอรกลาส ขนาด 2,000 ลิตร
จํานวน 4 ถังๆ ละ 8,300 บาท (ราคามาตรฐาน)

33,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

หนา118

29 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑการศึกษา  -เกาอ้ีเลคเชอรฟงคําบรรยาย ก.03 จํานวน
150 ตัวๆ ละ 1,430 บาท (ราคาทองถ่ิน)

214,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

30 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี ระบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คันๆ ละ 51,900 บาท
(ราคามาตรฐาน)

51,900 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

31 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต จํานวน
 3 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
สําหรับหองสมุดประชาชนฯ 1 เครื่อง Art
Gallery and Exhibition 1 เครื่อง
TK Square korat 1 เครื่อง

24,000 สํานักการศึกษา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

32 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ ขนาด 100 วัตต จํานวน
 2 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

12,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

33 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องฉีดนํ้า ขนาด 1,800 วัตต จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,600 บาท (ราคาทองถ่ิน)
Art Gallery and Exhibition 1 เครื่อง
TK Aquare korat 1 เครื่อง

11,200 สํานักการศึกษา

หนา119

แบบ ผ. 03

33 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องฉีดนํ้า ขนาด 1,800 วัตต จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,600 บาท (ราคาทองถ่ิน)
Art Gallery and Exhibition 1 เครื่อง
TK Aquare korat 1 เครื่อง

11,200 สํานักการศึกษา

หนา119

34 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เครื่องกระจายเสียง Power amp จํานวน 10
เครื่องๆ ละ 2,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

20,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

35 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -ตูลําโพงเอนกประสงค มีลําโพง 2 ทาง ขนาด
ไมนอยกวา 15 น้ิว จํานวน 5 เครื่องๆ ละ
5,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

25,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

36 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -ตูเย็น ขนาด 22 คิว 4 ประตู จํานวน 1 ตูๆ
ละ 90,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

90,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

37 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องทํานํ้ารอน-เย็น แบบตอทอ ขนาด 2
กอก จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 25,100 บาท
(ราคามาตรฐาน)

25,100 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

38 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 3 เครื่องๆ
 ละ 10,900 บาท เปนเงิน 32,700 บาท (ราคา
มาตรฐาน)

32,700 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

39 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่องๆ
 ละ 9,500 บาท (ราคามาตรฐาน)

47,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

40 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องกรองนํ้า RO ขนาดกําลังการผลิต 500
GPD (1,500 ลิตรตอวัน พรอมถังพัก PE 200
ลิตร) จํานวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท (ราคา
ทองถ่ิน)

50,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

              หนา120

แบบ ผ. 03

40 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องกรองนํ้า RO ขนาดกําลังการผลิต 500
GPD (1,500 ลิตรตอวัน พรอมถังพัก PE 200
ลิตร) จํานวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท (ราคา
ทองถ่ิน)

50,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

              หนา120

41 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องกรองตะกอนไฟเบอร ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 10 น้ิว พรอมหัวกรองออโต
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 19,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

38,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

42 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เตียงเหล็ก 3 ฟุตครึ่ง 2 ช้ัน จํานวน 40 หลังๆ
 ละ 9,000 บาท เปนเงิน 360,000 บาท (ราคา
ทองถ่ิน)

360,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

43 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -แมแรงสนาม ขนาด 60 ตัน จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 38,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

38,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

44 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับ
ใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 6
ชุดๆ ละ 23,000 เปนเงิน 138,000 บาท
 -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 32,000 บาท เปนเงิน
128,000 บาท
 -อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1 ชุด
 เปนเงิน 61,000 บาท
-อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2
Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ ละ
8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
 -เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 2 KVA
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 12,000 บาท
 -ตัวแปลงอุปกรณสัญญาณ HDMI to RJ45
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 4,900 บาท

411,100 สํานักการศึกษา

                                         หนา121

แบบ ผ. 03

44 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้งภายในอาคารสําหรับ
ใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 6
ชุดๆ ละ 23,000 เปนเงิน 138,000 บาท
 -กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 32,000 บาท เปนเงิน
128,000 บาท
 -อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ชอง จํานวน 1 ชุด
 เปนเงิน 61,000 บาท
-อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2
Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 ชุดๆ ละ
8,300 บาท เปนเงิน 16,600 บาท
 -เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 2 KVA
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 12,000 บาท
 -ตัวแปลงอุปกรณสัญญาณ HDMI to RJ45
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 4,900 บาท

411,100 สํานักการศึกษา

                                         หนา121

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

  -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณขนาด 9U จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 9,000
 บาท
 -สายนําสัญญาณ UTP CAT  Outdoor 400
เมตร เปนเงิน 13,600 บาท
 -โทรทัศน LED ขนาด 40 น้ิว ความละเอียด
1920x1080 พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
11,700 บาท
 -ทอรอย PVC ขนาด 20 ตร.มม. ยาว 200
เมตร เปนเงิน 8,400 บาท
 -ทอรอย PVC ขนาด 25 ตร.มม. ยาว 200
เมตร เปนเงิน 900 บาท
 -ตูคอนซูมเมอรยูนิต 1 เฟส 4 ชอง เมน 32A
(ลูกยอย 16A 4 ชุด) จํานวน 1 ตู เปนเงิน
2,000 บาท
 -อุปกรณเบ็ดเตล็ดพรอมติดตั้ง 1 รายการ
เปนเงิน 5,000 บาท
สําหรับ Art Gallerry and Exhibition
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

                    หนา122

แบบ ผ. 03

  -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณขนาด 9U จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 9,000
 บาท
 -สายนําสัญญาณ UTP CAT  Outdoor 400
เมตร เปนเงิน 13,600 บาท
 -โทรทัศน LED ขนาด 40 น้ิว ความละเอียด
1920x1080 พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
11,700 บาท
 -ทอรอย PVC ขนาด 20 ตร.มม. ยาว 200
เมตร เปนเงิน 8,400 บาท
 -ทอรอย PVC ขนาด 25 ตร.มม. ยาว 200
เมตร เปนเงิน 900 บาท
 -ตูคอนซูมเมอรยูนิต 1 เฟส 4 ชอง เมน 32A
(ลูกยอย 16A 4 ชุด) จํานวน 1 ตู เปนเงิน
2,000 บาท
 -อุปกรณเบ็ดเตล็ดพรอมติดตั้ง 1 รายการ
เปนเงิน 5,000 บาท
สําหรับ Art Gallerry and Exhibition
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

                    หนา122

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

45 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เครื่องเสียงติดใตอาคารเรียน 3 พรอมอุปกรณ
 และติดตั้ง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 70,350 บาท
ประกอบดวย
1.เพาเวอรมิค 1000 W สามารถเลน MP3
Player USB/SD จํานวน 1 เครื่อง
2. ตูลําโพง 8 น้ิว 220 W จํานวน 4 คู
3. ไมโครโฟนไรสาย ระบบ UHF ปรับความถ่ีได
 จํานวน 1 ชุด
4. ตูเหล็กใสอุปกรณเครื่องเสียง มีกุญแจ
จํานวน 1 ชุด
5. ตูเหล็กมีกุญแจ จํานวน 1 ตู
6. อุปกรณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

70,350 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

                    หนา123

แบบ ผ. 03

45 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เครื่องเสียงติดใตอาคารเรียน 3 พรอมอุปกรณ
 และติดตั้ง จํานวน 1 ชุดๆ ละ 70,350 บาท
ประกอบดวย
1.เพาเวอรมิค 1000 W สามารถเลน MP3
Player USB/SD จํานวน 1 เครื่อง
2. ตูลําโพง 8 น้ิว 220 W จํานวน 4 คู
3. ไมโครโฟนไรสาย ระบบ UHF ปรับความถ่ีได
 จํานวน 1 ชุด
4. ตูเหล็กใสอุปกรณเครื่องเสียง มีกุญแจ
จํานวน 1 ชุด
5. ตูเหล็กมีกุญแจ จํานวน 1 ตู
6. อุปกรณสําหรับติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

70,350 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

                    หนา123

46 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ระดับความละเอียดจอภาพไมนอยกวา
3840x2160 พิกเซล ขนาดจอไมนอยกวา 75
น้ิว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 49,900 บาท พรอม
ติดตั้งท่ีหองคอมพิวเตอร 2 หอง (ราคาทองถ่ิน)

99,800 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

47 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 65 น้ิว ระดับความละเอียดจอภาพไม
นอยกวา 3840x2160 พิกเซล จํานวน 40
เครื่องๆ ละ 36,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

1,440,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 3)

48 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาด 3500 ANSI Lumens จํานวน 4 เครื่องๆ
 ละ 30,300 บาท (ราคามาตรฐาน)

121,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

หนา124

แบบ ผ. 03

48 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาด 3500 ANSI Lumens จํานวน 4 เครื่องๆ
 ละ 30,300 บาท (ราคามาตรฐาน)

121,200 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

หนา124

49 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -รถเข็นทําแผล จํานวน 1 คัน เปนเงิน 12,800
 บาท (ราคามาตรฐาน)

12,800 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 4)

50 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือหัวไหล (GECLINE
CHEST PRESS MACHINE) จํานวน 1 เครื่องๆ
 ละ 29,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)

29,500 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

51 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือขาชวงลาง (LEG
EXTENSION) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000
บาท (ราคาทองถ่ิน)

23,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

52 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือหนาอกชวงบนและทอน
ขา (CABLE 4 STATION) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 109,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

109,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

53 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือทอนขา (HACK SQUAD)
 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 39,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน)

39,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

54 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนถีบขา (LEG PRESS) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 49,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

49,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

หนา125

แบบ ผ. 03

54 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนถีบขา (LEG PRESS) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 49,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

49,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

หนา125

55 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือทอนขาดานหลัง
(LEGCURL MACHINE) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
25,900 บาท (ราคาทองถ่ิน)

25,900 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

56 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือแขนบนดานหนา (BISEP
CURL MACHINE) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
25,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

25,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

57 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือหัวไหลและหนาอก (FIY
MACHINE) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 39,000
บาท (ราคาทองถ่ิน)

39,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

58 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนยอถีบ (T BAR ROW) จํานวน 1 เครื่องๆ
 ละ 19,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

19,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

59 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือหนาทอง (LEG RAISE
DIP) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท(ราคา
ทองถ่ิน)

13,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

60 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนนอนดัน (BENCH PRESS) จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 15,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

15,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

61 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือหนาอก (DECLINE
CHEST PRESS) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,000
 บาท (ราคาทองถ่ิน)

19,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

แบบ ผ. 03

61 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือหนาอก (DECLINE
CHEST PRESS) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,000
 บาท (ราคาทองถ่ิน)

19,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

62 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนสรางกลามเน้ือหนาอก ทางลาด 45 องศา
(LNCLINE BENCH PRESS) จํานวน 1 เครื่องๆ
 ละ 19,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

19,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

หนา126

63 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนน่ังดึงสรางกลามเน้ือดานหลัง (BENCH
MACHINE) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 39,000
บาท (ราคาทองถ่ิน)

39,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

64 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกีฬา  -แทนยอแบก (LEG MACHINE) จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 39,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)

39,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. กีฬาฯ)

65 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
น้ิว) จํานวน 36 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)

792,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

66 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 kVA จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 32,000 บาท (ราคามาตรฐาน)

64,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

67 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)

51,000 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

           หนา127

แบบ ผ. 03

67 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)

51,000 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

           หนา127

68 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 36 ชุดๆ ละ 3,800 บาท (ราคา
มาตรฐาน)

136,800 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

69 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

11,400 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

70 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank printer) จํานวน 8 เครื่องๆ
ละ 4,300 บาท (ราคามาตรฐาน)

34,400 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

71 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท (ราคามาตรฐาน)

17,400 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

72 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point) แบบท่ี 1 จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 5,400
บาท (ราคามาตรฐาน) สําหรับ TK Square
Korat 2 เครื่อง Art Gallery and Exhibition
1 เครื่อง หองสมุดประชาชนและศูนยไอซีทีฯ 2
เครื่อง

27,000 สํานักการศึกษา

หนา128

แบบ ผ. 03

71 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท (ราคามาตรฐาน)

17,400 สํานักการศึกษา
(ศพด. ราชนิกูล)

72 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access
Point) แบบท่ี 1 จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 5,400
บาท (ราคามาตรฐาน) สําหรับ TK Square
Korat 2 เครื่อง Art Gallery and Exhibition
1 เครื่อง หองสมุดประชาชนและศูนยไอซีทีฯ 2
เครื่อง

27,000 สํานักการศึกษา

หนา128

73 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
 24 ชอง แบบท่ี 2 จํานวน 2 ตัวๆ ละ 21,000
บาท (ราคามาตรฐาน)

42,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

74 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
 24 ชอง แบบท่ี POE จํานวน 1 ตัว
(ราคาทองถ่ิน)

22,900 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

75 การศึกษา คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 44,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน)

44,000 สํานักการศึกษา
(ร.ร. เทศบาล 2)

รวม 0 0 0 0 7,375,550 หนา129

แบบ ผ. 03

หนา129

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2

ตูๆ ละ 5,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงิน
บํารุงศูนยบริการ

11,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

2 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูล็อกเกอร แบบ 18 ชอง มีมือจับชนิดฝง
จํานวน 1 ตู (ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการ
สาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ

8,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา130

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

2 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูล็อกเกอร แบบ 18 ชอง มีมือจับชนิดฝง
จํานวน 1 ตู (ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการ
สาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ

8,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา130

3 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานไม 2 ลิ้นชัก ขวาปดผิวดวยเมลา
มีนเรซิ่นฟมลแข็งแรงทนตอการแตกราว
ขนาด กวาง 60 x ยาว 150 x สูง 75
เซนติเมตร จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการสาธารณสุข 1
โพธ์ิกลาง) งบเงินบํารุงศูนยบริการ

11,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

4 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
3 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงิน
บํารุงศูนยบริการ

109,200 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

5 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะประชุมขนาด 17 -20 ท่ีน่ัง ประกอบดวย
โตะเขามุมหัว-ทาย จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน)
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงิน
บํารุงศูนยบริการ

25,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

6 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกาขาว
ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 1.2 x 1.2 น้ิว
ขนาด กวาง 60 x ยาว 150 x สูง 75
เซนติเมตร จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการสาธารณสุข 1
โพธ์ิกลาง) งบเงินบํารุงศูนยบริการ

20,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา131

แบบ ผ. 03

6 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกาขาว
ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 1.2 x 1.2 น้ิว
ขนาด กวาง 60 x ยาว 150 x สูง 75
เซนติเมตร จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการสาธารณสุข 1
โพธ์ิกลาง) งบเงินบํารุงศูนยบริการ

20,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา131

7 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องทําใหอากาศปราศจากเช้ือ
(Air Sterilizer) เพ่ือใชในการจัดบริการ
ทันตกรรม จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 70,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานทันตกรรมศูนยบริการ
สาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ

210,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

8 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องดูดละอองฝอยในอากาศทันตกรรม
สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือของคนไข
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 สวนพริกไทย) งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ

49,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

9 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องทําใหอากาศปราศจากเช้ือ
(Air Sterilizer) เพ่ือใชในการจัดบริการ
ทันตกรรม จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(งานทันตกรรมศูนยบริการสาธารณสุข 4
การเคหะ) งบเงินบํารุงศูนยบริการ

70,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา132

แบบ ผ. 03

9 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องทําใหอากาศปราศจากเช้ือ
(Air Sterilizer) เพ่ือใชในการจัดบริการ
ทันตกรรม จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(งานทันตกรรมศูนยบริการสาธารณสุข 4
การเคหะ) งบเงินบํารุงศูนยบริการ

70,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา132

10 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องทําใหอากาศปราศจากเช้ือ
(Air Sterilizer) เพ่ือใชในการจัดบริการ
ทันตกรรมและบริการหัตถการ จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการสาธารณสุข 3
สวนพริกไทย) งบเงินบํารุงศูนยบริการ

70,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

11 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องทําใหอากาศปราศจากเช้ือ
(Air Sterilizer) เพ่ือใชในการจัดบริการหอง
ทันตกรรมและหองหัตถการ จํานวน 2 เครื่องๆ
 ละ 70,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 ทุงสวาง) งบเงินบํารุงศูนยบริการ

140,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

12 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องทําใหอากาศปราศจากเช้ือ
(Air Sterilizer) เพ่ือใชในการจัดบริการ
ทันตกรรมและหองหัตถการ จํานวน 2 เครื่องๆ
 ละ 70,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการ
สาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง) งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ

140,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03

12 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องทําใหอากาศปราศจากเช้ือ
(Air Sterilizer) เพ่ือใชในการจัดบริการ
ทันตกรรมและหองหัตถการ จํานวน 2 เครื่องๆ
 ละ 70,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (ศูนยบริการ
สาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง) งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ

140,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

13 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องใหการรักษาดวย Shockwave
(คลื่นกระแทก) ใชสําหรับผูปวยท่ีมีอาการปวด
 หรือมีภาวะผิดปกติเรื้อรังเก่ียวกับระบบ
กลามเน้ือ จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคา
ทองถ่ิน) (งานฟนฟูสภาพและสงเสริมแพทย
แผนไทย)

900,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา133

14 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องชวยพยุงและชวยฝกเดิน ประกอบดวย
 -อุปกรณพยุงเดิน 1 เครื่อง
 -ลูว่ิงออกกําลังกาย 1 เครื่อง
ท้ังหมดจํานวน 1 ชุด (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)
(งานฟนฟูสภาพและสงเสริมแพทยแผนไทย)

1,200,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

15 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องถายจอประสาทตา จํานวน 1 เครื่อง
(ตั้งตามราคาทองถ่ิน) (หองตาศูนยบริการ
สาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ

2,000,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

16 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องวัดสายตาระบบคอมพิวเตอร จํานวน 1
เครื่อง (ตั้งตามราคาทองถ่ิน) (หองตา
ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงิน
บํารุงศูนยบริการ

600,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา134

แบบ ผ. 03

16 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องวัดสายตาระบบคอมพิวเตอร จํานวน 1
เครื่อง (ตั้งตามราคาทองถ่ิน) (หองตา
ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงิน
บํารุงศูนยบริการ

600,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา134

17 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องวัดความดันลูกตาระบบคอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาทองถ่ิน) (หองตา
ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธ์ิกลาง) งบเงิน
บํารุงศูนยบริการ

600,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

18 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
 ถังเดี่ยวเปดฝาบน มีระบบปนแหงหรือหมาด
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (กลุมงาน
สัตวแพทย)

18,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

19 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร ขนาดไมนอยกวา
14 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน)
(กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

8,240 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

20 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องตัดเหล็กไฟเบอรติดมอเตอร ขนาด
ไมนอยกวา 16 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง (ราคา
ทองถ่ิน) (กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม)

17,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

21 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -ชุดตัดแกสชนิดปน จํานวน 2 ชุดๆ ละ 1,780
 บาท (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

3,560 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03

21 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -ชุดตัดแกสชนิดปน จํานวน 2 ชุดๆ ละ 1,780
 บาท (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

3,560 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

22 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -ชุดบล็อคโอเกนชนิด 6 เหลี่ยม 25 ช้ิน เบอร
8-32 จํานวน 1 ชุด (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงาน
บริการสิ่งแวดลอม)

1,600 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา135

23 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องปมลม ขนาด 300 ลิตร 3 สูบ มอเตอร
5 แรง พรอมถังพักลม 1 ลูก 100 ลิตร จํานวน
1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงานบริการ
สิ่งแวดลอม)

40,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

24 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เตาปะยางอัตโนมัติ 1,000 วัตต จํานวน 2
ชุดๆ ละ 7,900 บาท (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงาน
บริการสิ่งแวดลอม)

15,800 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

25 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -หัวเติมลมเกจวัดลมสายออน จํานวน 5 ชุดๆ
ละ 1,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (กลุมงาน
บริการสิ่งแวดลอม)

5,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

26 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐาน) (กลุมงานสงเสริมสุขภาพ)

17,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

27 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน) (กลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ)

3,800 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา136

แบบ ผ. 03

27 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน) (กลุมงาน
สงเสริมสุขภาพ)

3,800 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา136

28 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคามาตรฐาน)(กลุม
งานสงเสริมสุขภาพ)

12,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

29 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 21 น้ิว) จํานวน
 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานฟนฟูสภาพ
และสงเสริมแพทยแผนไทย)

17,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

30 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน) (งานฟนฟู
สภาพและสงเสริมแพทยแผนไทย)

3,800 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

แบบ ผ. 03

30 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน) (งานฟนฟู
สภาพและสงเสริมแพทยแผนไทย)

3,800 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

31 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

15,000 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

หนา137

32 สาธารณสุข คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานฟนฟูสภาพและ
สงเสริมแพทยแผนไทย)

2,500 สํานักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

รวม 0 0 0 4,192,700 2,151,300

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู พรอมติดตั้งท่ีหองเก็บ
ขยะติดเช้ือหนองกระทุม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
 47,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ สวนชางสุขาภิบาล)

94,000 สํานักการชาง

หนา138

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัวๆ
 ละ 8,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานธุรการ สวนชางสุขาภิบาล)

16,000 สํานักการชาง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัวๆ
 ละ 8,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานธุรการ สวนชางสุขาภิบาล)

16,000 สํานักการชาง

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีทํางานพนักพิงระดับไหล จํานวน 4 ตัวๆ
 ละ 4,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานธุรการ สวนชางสุขาภิบาล)

18,000 สํานักการชาง

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -หมอแปลงไฟฟา ขนาด 160 kVA พรอมติดตั้ง
 สําหรับสถานีสูบนํ้า ถนนจอมพล (ไนทวัดบูรพ)
 จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 570,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

570,000 สํานักการชาง



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เลื่อยชักไฟฟาแบบไรสาย แรงดันไฟฟาไม
นอยกวา 18 โวลต สมรรถนะในการตัดทอ Ø
ไมนอยกวา 130 มิลลิเมตร พรอมใบเลื่อย
สํารอง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

26,000 สํานักการชาง

หนา139

แบบ ผ. 03

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เลื่อยชักไฟฟาแบบไรสาย แรงดันไฟฟาไม
นอยกวา 18 โวลต สมรรถนะในการตัดทอ Ø
ไมนอยกวา 130 มิลลิเมตร พรอมใบเลื่อย
สํารอง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

26,000 สํานักการชาง

หนา139

6 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -สวานแทนแมเหล็กไฟฟา กําลังไฟฟาไม
นอยกวา 1,200 วัตต  ความเร็วรอบโดยไมมี
โหลดไมนอยกวา 460 rpm. กําลังแมเหล็ก
ยึดติดไมนอยกวา 8,000 N จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 36,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานบํารุงรักษาและซอมแซม สวนชาง
สุขาภิบาล)

36,000 สํานักการชาง

7 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -บล็อคขันน็อตไฟฟาแบบไรสาย ขนาด
แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 18 โวลต อัตราการ
กระแทกตอนาทีไมนอยกวา 0-2,100 ครั้ง/นาที
(IPM) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 14,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

28,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

8 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องเจียรไฟฟาแบบไรสาย ขนาด
แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 18 โวลต  ขนาด
ใบเจียรไมนอยกวา 4 น้ิว ความเร็วรอบโดยไมมี
โหลดไมนอยกวา 8,000 รอบตอนาที จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งาน
บํารุงรักษาและซอมแซม สวนชางสุขาภิบาล)

32,000 สํานักการชาง

หนา140

แบบ ผ. 03

8 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑโรงงาน  -เครื่องเจียรไฟฟาแบบไรสาย ขนาด
แรงดันไฟฟาไมนอยกวา 18 โวลต  ขนาด
ใบเจียรไมนอยกวา 4 น้ิว ความเร็วรอบโดยไมมี
โหลดไมนอยกวา 8,000 รอบตอนาที จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) (งาน
บํารุงรักษาและซอมแซม สวนชางสุขาภิบาล)

32,000 สํานักการชาง

หนา140

9 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000
บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายจัดการคุณภาพนํ้า
สวนชางสุขาภิบาล)

44,000 สํานักการชาง

10 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000
บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายจัดการคุณภาพนํ้า
สวนชางสุขาภิบาล)

46,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

11 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายจัดการคุณภาพนํ้า
สวนชางสุขาภิบาล)

15,200 สํานักการชาง

หนา141

แบบ ผ. 03

11 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (ฝายจัดการคุณภาพนํ้า
สวนชางสุขาภิบาล)

15,200 สํานักการชาง

หนา141

12 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ
12,000 บาท (ราคามาตรฐาน) (ฝายจัดการ
คุณภาพนํ้า สวนชางสุขาภิบาล)

48,000 สํานักการชาง

13 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท (ราคามาตรฐาน)
(ฝายจัดการคุณภาพนํ้า สวนชางสุขาภิบาล)

11,600 สํานักการชาง

14 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล)

7,500 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

15 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

15,000 สํานักการชาง หนา142

16 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑอ่ืน  -ทอทางดูดอลูมิเนียมสําหรับรถดูดเลน ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 8 น้ิว พรอม
หัวยิงนํ้าอัลลอยสําหรับรถดูดเลน 4 คัน
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหาย  เปนเงิน
500,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

500,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03

16 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑอ่ืน  -ทอทางดูดอลูมิเนียมสําหรับรถดูดเลน ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 8 น้ิว พรอม
หัวยิงนํ้าอัลลอยสําหรับรถดูดเลน 4 คัน
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหาย  เปนเงิน
500,000 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(งานบํารุงรักษาและซอมแซม
สวนชางสุขาภิบาล)

500,000 สํานักการชาง

รวม 0 0 0 1,507,300 0

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 สรางความ

เขมแข็งของ
ชุมชน

คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมเกาอ้ี
มีลอหมุนได บุนวม มีพนักพิงและมีท่ีวางแขน
2 ขาง จํานวน 7 ชุดๆ ละ 8,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานธุรการ)

32,000 24,000 กองสวัสดิการ
สังคม

              หนา143

รวม 0 0 0 32,000 24,000

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 การศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว)

30,100 กองวิชาการและ
แผนงาน

2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว)

43,400 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา144

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว)

43,400 กองวิชาการและ
แผนงาน

หนา144

3 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน
1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว)

17,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

4 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย
 จํานวน 1 ชุด (ราคามาตรฐาน) (งานสงเสริม
การทองเท่ียว)

3,800 กองวิชาการและ
แผนงาน



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

5 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

7,500 กองวิชาการและ
แผนงาน

              หนา145

รวม 0 0 0 101,800 0

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 อุตสาหกรรม

และการโยธา
คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถบรรทุก 6 ลอ เททายแบบหางเหยี่ยว
เปนรถยนตบรรทุก 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล
ขนาดไมนอยกวา 4,000 ซีซี กระบะบรรทุก
ทําดวยเหล็กดานทายเปนรูปทรงเอียงสามารถ
บรรทุกดิน โคลนไดมีปริมาตรบรรทุกไม
นอยกวา 4 ลูกบาศก/เมตร  จํานวน 1 คัน
(ราคาทองถ่ิน) สวนการโยธา

1,500,000 สํานักการชาง

                         หนา146

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

1 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

 -รถบรรทุก 6 ลอ เททายแบบหางเหยี่ยว
เปนรถยนตบรรทุก 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล
ขนาดไมนอยกวา 4,000 ซีซี กระบะบรรทุก
ทําดวยเหล็กดานทายเปนรูปทรงเอียงสามารถ
บรรทุกดิน โคลนไดมีปริมาตรบรรทุกไม
นอยกวา 4 ลูกบาศก/เมตร  จํานวน 1 คัน
(ราคาทองถ่ิน) สวนการโยธา

1,500,000 สํานักการชาง

                         หนา146

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -รถฟารมแทรกเตอรตัดหญาไหลทางเปน
รถฟารมแทรกเตอร ขนาดเครื่องยนตไม
นอยกวา 50 แรงมา ดานทายรถติดตั้งแขน
ตัดหญาแบบไฮดรอลิค หัวตัดหญาเปนชนิด
โรเตอรหมุนปรับข้ึน-ลงไดหลายทิศทาง
ดานหนารถติดตั้งใบดันดิน 1 ชุด  จํานวน 1 คัน
(ราคาทองถ่ิน) สวนการโยธา

1,350,000 สํานักการชาง

3 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -เครื่องตบดิน ขนาด 5 ตัน เครื่องยนตเบนซิน
ไมนอยกวา 5 แรงมา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
21,000 บาท (ราคามาตรฐาน) (สวนการโยธา)

42,000 สํานักการชาง



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -รถซอมบํารุงถนนลาดยางชนิดเรงดวน
เปนรถยนตบรรทุก 10 ลอ ขนาดเครื่องยนตไม
นอยกวา 240 แรงมา สามารถปูยางและซอม
ยางเฉพาะจุดได  มีระบบควบคุมสั่งการทํางาน
ภายในหองโดยสารควบคูระบบจอแสดงผล
พรอมติดตั้งอุปกรณการทํางานท่ีจําเปน
เชน ถังบรรจุหิน  ถังบรรจุนํ้ายาง อยูใน
รถคันเดียวกันครบชุด  จํานวน 1 คัน
(ราคาทองถ่ิน) สวนการโยธา

22,000,000 สํานักการชาง

                         หนา147

แบบ ผ. 03

4 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -รถซอมบํารุงถนนลาดยางชนิดเรงดวน
เปนรถยนตบรรทุก 10 ลอ ขนาดเครื่องยนตไม
นอยกวา 240 แรงมา สามารถปูยางและซอม
ยางเฉพาะจุดได  มีระบบควบคุมสั่งการทํางาน
ภายในหองโดยสารควบคูระบบจอแสดงผล
พรอมติดตั้งอุปกรณการทํางานท่ีจําเปน
เชน ถังบรรจุหิน  ถังบรรจุนํ้ายาง อยูใน
รถคันเดียวกันครบชุด  จํานวน 1 คัน
(ราคาทองถ่ิน) สวนการโยธา

22,000,000 สํานักการชาง

                         หนา147

5 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -รถขุดไฮดรอลิคชนิดลอยาง เปนรถขุด
ไฮดรอลิค ลอยางขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา
120 แรงมาขนาดบุงก๋ีไมนอยกวา 0.45
ลูกบาศก/เมตร พรอมอุปกรณหัวกระแทก
คอนกรีต 1 ชุด จํานวน 1 คัน เปนเงิน
6,000,000 บาท (ราคาทองถ่ิน) สวนการโยธา

6,000,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

6 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ เปนรถขุด
ไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนตไม
นอยกวา 90 แรงมา ขนาดบุงก๋ีไมนอยกวา 0.60
 ลูกบาศก/เมตร  นํ้าหนักรวมไมนอยกวา 12
ตัน  จํานวน 1 คัน (ราคาทองถ่ิน)
สวนการโยธา

3,800,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03

6 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ เปนรถขุด
ไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนตไม
นอยกวา 90 แรงมา ขนาดบุงก๋ีไมนอยกวา 0.60
 ลูกบาศก/เมตร  นํ้าหนักรวมไมนอยกวา 12
ตัน  จํานวน 1 คัน (ราคาทองถ่ิน)
สวนการโยธา

3,800,000 สํานักการชาง

7 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -จัดทําระบบปฏิบัติการเพ่ือการบริการ
ประชาชนดานการขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร ควบคุมตรวจสอบ
และติดตามผลการขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร, ควบคุมติดตาม
คําสั่งตามพระราชบัญญัติควบุคมอาคาร พ.ศ.
2522 และจัดเก็บขอมูลอาคาร 9 ประเภท ให
สามารถตรวจสอบและติดตามแกไขพรอมพิกัด
สารสนเทศท่ีดินทางภูมิศาสตร จํานวน 1 ระบบ
(ราคาทองถ่ิน) (สวนควบคุมอาคารและ
ผังเมือง)

2,000,000 สํานักการชาง

หนา148

8 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 2 จํานวน 1
 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) (สวนควบคุมอาคาร
และผังเมือง)

350,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักประเภทท่ี แผนงาน หมวด เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03

9 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

28,000 สํานักการชาง

                         หนา149

แบบ ผ. 03

9 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

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

28,000 สํานักการชาง

                         หนา149

10 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 น้ิว)
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 30,000
(ราคามาตรฐาน) (สวนควบคุมอาคารและ
ผังเมือง)

120,000 สํานักการชาง

11 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
(ราคามาตรฐาน) (สวนควบคุมอาคารและ
ผังเมือง)

15,200 สํานักการชาง

12 อุตสาหกรรม
และการโยธา

คาครุภัณฑ ท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

 -อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
(สวนควบคุมอาคารและผังเมือง)

50,000 สํานักการชาง

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565
1 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน  -เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000

 บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท
(ราคามาตรฐาน)

112,000 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

2 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ถังนํ้า แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 1,500
 ลิตร จํานวน 2 ใบๆ ละ 6,400 บาท
(ราคามาตรฐาน)

12,800 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

หนา152

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

2 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ถังนํ้า แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 1,500
 ลิตร จํานวน 2 ใบๆ ละ 6,400 บาท
(ราคามาตรฐาน)

12,800 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

หนา152

3 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จํานวน 2
ตูๆ ละ 5,500 บาท (ราคามาตรฐาน)

11,000 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

4 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.) จํานวน 2
ตูๆ ละ 7,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1)

14,000 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

5 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีบารสูง ปรับระดับได จํานวน 5 ตัวๆ ละ
 3,300 บาท (ราคาทองถ่ิน)

16,500 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

6 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง จํานวน 2 ชุดๆ ละ
7,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)

15,000 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

7 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 8 หลังๆ ละ
4,300 บาท (ราคาทองถ่ิน)

34,400 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

หนา153

แบบ ผ. 03

7 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 8 หลังๆ ละ
4,300 บาท (ราคาทองถ่ิน)

34,400 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

หนา153

8 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -ตูเสื้อผา จํานวน 3 หลังๆ ละ 8,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน)

24,000 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

9 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -โตะประชุม จํานวน 1 ตัว (ราคาทองถ่ิน) 16,000 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

10 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑสํานักงาน  -เกาอ้ีสํานักงาน มีพนักพิง มีทาวแขน ขาชุบ
แขนชุบ ปรับระดับได จํานวน 8 ตัวๆ ละ 3,300
 บาท (ราคาทองถ่ิน)

26,400 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

11 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑกอสราง  -รถขุดไฮโดรลิคลอยาง ชนิดหมุนไดรอบตัว
ขนาดไมต่ํากวา 120 แรงมา แขนยาวรวมไม
นอยกวา 8 เมตร จํานวน 1 คัน (ราคาทองถ่ิน)

6,000,000 สํานักการ
ประปา

12 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน
1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)

52,000 สํานักการ
ประปา

หนา154

13 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เครื่องวัดความขุน (Turbidity meter) จํานวน
4 เครื่องๆ ละ 80,000 บาท รายละเอียดดังน้ี
-สามารถวัดความขุนไดตั้งแต 0-1000 NTU
-สามารถวัดความขุนของนํ้าดิบและนํ้าประปาได
-แสดงผลเปนตัวเลขดิจิตอล
-คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%
-มีอุปกรณหรือนํ้ายาสําหรับทดสอบเครื่องวัด
(Calibate)
-มีกระเปาหรืออุปกรณสําหรับบรรจุเครื่องวัด
เพ่ือใหเคลื่อนยายไดสะดวก
(ราคาทองถ่ิน)

320,000 สํานักการ
ประปา

แบบ ผ. 03

13 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

เครื่องวัดความขุน (Turbidity meter) จํานวน
4 เครื่องๆ ละ 80,000 บาท รายละเอียดดังน้ี
-สามารถวัดความขุนไดตั้งแต 0-1000 NTU
-สามารถวัดความขุนของนํ้าดิบและนํ้าประปาได
-แสดงผลเปนตัวเลขดิจิตอล
-คาความคลาดเคลื่อนในการวัดไมเกิน 5%
-มีอุปกรณหรือนํ้ายาสําหรับทดสอบเครื่องวัด
(Calibate)
-มีกระเปาหรืออุปกรณสําหรับบรรจุเครื่องวัด
เพ่ือใหเคลื่อนยายไดสะดวก
(ราคาทองถ่ิน)

320,000 สํานักการ
ประปา

แบบ ผ. 03



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

14 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 1 หลัง
(ราคาทองถ่ิน)

4,000 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

15 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เตียงเหล็ก ขนาด 6 ฟุต จํานวน 1 หลัง
(ราคาทองถ่ิน)

5,900 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

      หนา155

แบบ ผ. 03

15 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

 -เตียงเหล็ก ขนาด 6 ฟุต จํานวน 1 หลัง
(ราคาทองถ่ิน)

5,900 สถาน
ธนานุบาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

      หนา155

รวม 0 0 0 6,664,000 0

แบบ ผ. 03
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