
 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 





 
 

 
 

      ค ำน ำ 
 

 

 ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ใช้แผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2564  นั้น ขณะนี้ปรากฏว่ามีโครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นการตั้งจ่ายเงินสะสม และตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงได้รวบรวมมาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

แผนการด าเนินงาน ฉบับนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลส าเร็จดังที่
คาดหวังไว้ ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป   

 
 
 

 
       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

       เทศบาลนครนครราชสีมา      
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

                          หน้า 
 

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ                          
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 1 
2. โครงการปรับปรุงบริเวณชั้นล่างอาคาร 3 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารี 1 

แผนงานการพาณิชย์  
1. โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารส านักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา  2 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ 4 
2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนโพธิ์กลาง 4 
3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนสุรนารี 5 

   
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการ  

1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน            
 1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 
   
   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน้า 
2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

 2.1 แผนงานสาธารณสุข 8 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 
   

3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 
   

4 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
 4.1 แผนงานสาธารณสุข  12 
   

5 ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
 5.1 แผนงานการศึกษา  13 
    

6 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
 6.1 แผนงานสาธารณสุข 18 
 6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20 

  



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุง

ศาลา
อเนกประสงค์ชุมชน
ทา้วสุระ ซอย 3

 -ร้ือถอนวสัดุมุงหลังคาของเดิมพร้อม
มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 
ปกูระเบื้องพื้น ติดต้ังประตูบานม้วน 
ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง รวมพื้นที่ปรับปรุง
ไม่น้อยกวา่ 85.00 ตารางเมตร       
(จ่ายจากเงินสะสม)

500,000 ชุมชนทา้วสุระ 
ซอย 3

งานบริหารทั่วไป 
กองสวสัดิการ

สังคม

2 ปรับปรุง    
บริเวณชั้นล่าง
อาคาร 3 ชั้น 
(ตรอกวดัม่วง) 
ถนนสุรนารี

 -ร้ือถอนประตูและหน้าต่างของเดิม 
พร้อมติดต้ังประตูและหน้าต่างบาน
กระจกนิรภยัและประตูบานม้วนเหล็ก 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่

281,000 เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 2 781,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 1
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรก์ารยกระดับขีดความสามารถในการใหบ้รกิารอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ต่อเติมและ

ปรับปรุงอาคาร
ส านักการประปา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

  ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
ส านักการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประกอบด้วย
 -งานต่อเติมอาคาร ค.ส.ล. พร้อม
ตกแต่งภายใน จ านวน 2 ชั้น แบง่เปน็
ชั้นที่ 1 ขนาด 5.50x15.00 เมตร และ
ชั้นที่ 2 ขนาด 5.50x15.00 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 165.00 
ตารางเมตร  
 -งานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารเดิม
จ านวน 3 ชั้น ขนาดชั้นละ 
16.00x15.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 720.00 ตารางเมตร

3,000,000 อาคาร
ส านักการประปา

เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส่วนผลิต
ส านักการประปา

หน้า 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรก์ารยกระดับขีดความสามารถในการใหบ้รกิารอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตรก์ารยกระดับขีดความสามารถในการใหบ้รกิารอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

 -ระบบงานไฟฟา้ งานสุขาภบิาล และ
งานอื่นๆ ตามแบบที่เทศบาลฯ ก าหนด
(จ่ายจากเงินสะสม)
: ส ารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจ้าง
: ด าเนินการก่อสร้าง 180 วนั         
(จ่ายจากเงินสะสม)

หน้า 3

รวม 1 3,000,000

ปี 2565 ปี 2566 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงระบบ

ไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณ
ถนนจอมสุรางค์
ยาตร์

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
และระบบสายไฟลงใต้ดิน
(จ่ายจากเงินสะสม)
: ส ารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจ้าง
: ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

6,400,000 บริเวณ
ถนนจอมสุรางค์

ยาตร์

ส านักช่าง

2 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณ
ถนนโพธิก์ลาง

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
และระบบสายไฟลงใต้ดิน
(จ่ายจากเงินสะสม)
: ส ารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจ้าง
: ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

6,400,000 บริเวณ
ถนนโพธิก์ลาง

ส านักช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 4
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 4
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

3 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณ
ถนนสุรนารี

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 108 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
และระบบสายไฟลงใต้ดิน
(จ่ายจากเงินสะสม)
: ส ารวจ ออกแบบ
: จัดซ้ือจัดจ้าง
: ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

6,800,000 บริเวณ
ถนนสุรนารี

ส านักช่าง

รวม 3  โครงการ 19,600,000

หน้า 5



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน แบบ
แขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บทียีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน 
4 เคร่ืองๆ ละ 47,200 บาท (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) (ราคามาตรฐาน) งานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

188,800 อาคาร 3 ชั้น 
(ตรอกวดัม่วง)
 ถนนสุรนารี

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

2 เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบ
แขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
20,000 บทียีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บทียีู จ านวน 
1 เคร่ือง (ราคารวมค่าติดต้ัง) (ราคามาตรฐาน) 
งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

35,500 อาคาร 3 ชั้น 
(ตรอกวดัม่วง)
 ถนนสุรนารี

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

หน้า 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 

3 เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บทียีู

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 18,500 บาท (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) (ราคามาตรฐาน) งานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

37,000 อาคาร 3 ชั้น 
(ตรอกวดัม่วง)
 ถนนสุรนารี

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

รวม 3 261,300

                                         หน้า 7



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถบรรทกุ (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากวา่     
110 กิโลวตัต์        
ขับเคลื อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

 -รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากวา่ 110 กิโลวตัต์ 
ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ่านวน 1 คัน 
(ราคามาตรฐาน) กลุ่มงานปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

850,000     เขต   
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส่านัก
สาธารณสุข

และ
สิ งแวดล้อม

รวม 1 850,000

หน้า 8

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที 
ด่าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถยนต์บรรทกุ      

มูลฝอยติดเชื้อ     
แบบมีระบบ
ท ำควำมเย็น        
ชนิด 6 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 
ขนำดควำมจุ        
ไม่น้อยกวำ่           
6 ลูกบำศก์เมตร

 -รถยนต์บรรทกุมูลฝอยติดเชื้อ แบบมีระบบ
ท ำควำมเย็น ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 
ขนำดควำมจุไม่น้อยกวำ่ 6 ลูกบำศก์เมตร 
จ ำนวน 1 คัน (รำคำทอ้งถิ่น) งำนสุขำภบิำล
สถำนประกอบกำร (จ่ำยเงินสะสม)

5,000,000     เขต   
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1 5,000,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้ำ 9
บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

2. ประเภทครภุณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

    2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองควบคุม

สัญญาณไฟจราจร
 -เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจรชนิด
ไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 เฟส
 พร้อมอุปกรณ์นับเวลาตรงต าแหน่งเหลือง 
(4 ชุด/ทางแยก) จ านวน 20 ทางแยก 
(ราคาทอ้งถิ่น) (ส่วนการโยธา) 
(ต้ังจ่ายรายการใหม)่

2,500,000 1) แยกอัมพวนั
2) 5 แยก
หวัรถไฟ
3) ตรอกจันทร์
4) สามแยกปั๊ม
บางจาก
5) เต็กฮะ 
6) สามแยก 
รร.โตเกียว
7) หนองบวัรอง
8)  ร้านยาสยาม
ฟาร์มาซี
9) แม่กิมเฮง
10) คลังใหม่
 

ส านักช่าง

หน้า 10

รวม 1 2,500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

3. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

    3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองขยายเสียง

ตามสายและ
อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดต้ัง

เคร่ืองขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดต้ัง จ านวน 5 ชุดๆ ละ 75,000 บาท 
ประกอบด้วย
1.เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,500 วตัต์ USB/FM
 จ านวน 1 เคร่ือง                          
2.ล าโพงฮอร์นพร้อมยูนิตฮอร์น จ านวน 10 ใบ 
3.ไมโครโฟนสาย จ านวน 1 ตัว
4.สายล าโพง 2 × 0.90 SQ.MM จ านวน  2,000 
เมตร
5.อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด     
(ราคาทอ้งถิ่น) (งานบริหารทั่วไป)                  
(จ่ายจากเงินสะสม)

375,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองสวสัดิการ
สังคม

2 ชุดเคร่ืองขยายเสียง ชุดเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 250 วตัต์ ชุดปาก
ฮอร์น 2 ชุด และไมค์ 3 ตัว พร้อมค่าติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น) งานส่งเสริม      
การทอ่งเที่ยว (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

15,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

รวม 2 390,000

หน้า 11

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

3. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพน่สารเคมี

ชนิดฝอยละออง 
(ULV)            
ชนิดติดรถยนต์

 -เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)  
ชนิดติดรถยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง                
(ราคาทอ้งถิ่น) กลุ่มงานปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

900,000     เขต   
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ส านัก
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1 900,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หน้า 12
บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
เทศบำลนครนครรำชสีมำ

4. ประเภทครภุณัฑ์วิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์

    4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองวิง่ไฟฟา้ เคร่ืองวิง่ไฟฟา้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 82x214x144 

ซม. สามารถรองรับน ้าหนักได้สูงสุด 182 กิโลกรัม
 จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาทอ้งถิ่น) ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ 
TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) 
(ตั งจ่ายรายการใหม)่

63,200 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

2 เคร่ืองเดินวงรี เคร่ืองเดินวงรี ขนาดไม่น้อยกวา่ 65x201x179 
ซม. สามารถรองรับน ้าหนักได้สูงสุด 180 กิโลกรัม
 จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาทอ้งถิ่น)  ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ 
TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย)
(ตั งจ่ายรายการใหม)่

58,900 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

5. ประเภทครภุณัฑ์กีฬำ

    5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

หน้า 13

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. ประเภทครภุณัฑ์กีฬำ

    5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

หน้า 13

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 03 

3 จักรยานนั่งตรงปั่น จักรยานนั่งตรงปั่น ขนาดไม่น้อยกวา่ 
58.5x149x112 ซม. สามารถรองรับน ้าหนักได้
สูงสุด 180 กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง           
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) 
ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ
TK Sport Club (ตั งจ่ายรายการใหม)่

52,500 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

4 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
ขาด้านหลังและน่อง

เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อขาด้านหลังและน่อง          
ขนาดไม่น้อยกวา่ 99x152x135 ซม. 
มีแผ่นน ้าหนักรวม 95 กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง 
(รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) 
(ตั งจ่ายรายการใหม)่

45,000 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

หน้า 14



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. ประเภทครภุณัฑ์กีฬำ

    5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

หน้า 13

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 03 

5 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
ต้นขาด้านหน้า

เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อต้นขาด้านหน้า                 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 99x130x135 ซม. มีแผ่น
น ้าหนักรวม 110 กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง    
(รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย)       
(ตั งจ่ายรายการใหม)่

45,000 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

6 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
หวัไหล่

เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อหวัไหล่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
122x185x132 ซม. มีแผ่นน ้าหนักรวม 110 
กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษค่ีาขนส่งและ
ติดตั ง) (ราคาทอ้งถิ่น) ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 
โครงการ TK Sport Club (ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย) (ตั งจ่ายรายการใหม)่

45,000 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

หน้า 15



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. ประเภทครภุณัฑ์กีฬำ

    5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

หน้า 13

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 03 

7 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
สะโพกและต้นขา
ด้านนอก

เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อสะโพกและต้นขาด้านนอก
ขนาดไม่น้อยกวา่ 86x155x135 ซม.
มีแผ่นน ้าหนักรวม 110 กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง
 (รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง)  (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ
TK Sport Club (ฝ่ายการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย) (ตั งจ่ายรายการใหม)่

45,000 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

8 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
สะโพกและต้นขา
ด้านใน

เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อสะโพกและต้นขาด้านใน 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 86x155x135 ซม. มีแผ่น
น ้าหนักรวม 110 กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง    
(รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย)
(ตั งจ่ายรายการใหม)่

45,000 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

หน้า 16



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. ประเภทครภุณัฑ์กีฬำ

    5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

หน้า 13

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 03 

9 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
หน้าอกและไหล่

เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อหน้าอกและไหล่ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 132x155x160 ซม.
มีแผ่นน ้าหนักรวม 94 กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง 
(รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย)
(ตั งจ่ายรายการใหม)่

45,000 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

10 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อ
หลังส่วนบนแขน
และไหล่

เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อหลังส่วนบนแขนและไหล่
ขนาดไม่น้อยกวา่ 109x185x234 ซม. 
มีแผ่นน ้าหนักรวม 110 กิโลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง
 (รวมภาษค่ีาขนส่งและติดตั ง) (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส้าหรับสวนภมูิรักษ ์2 โครงการ TK Sport Club 
(ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย)
(ตั งจ่ายรายการใหม)่

45,000 สวนภมูิรักษ ์2 ส้านัก
การศึกษา

รวม 10 489,600

หน้า 17



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์

ส ำหรับงำนส ำนักงำน
(จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน     
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน
 2 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บำท (รำคำมำตรฐำน) 
กลุ่มงำนปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ         
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม)่

34,000     เขต   
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก            
ส ำหรับงำนส ำนักงำน

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 3 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บำท 
(รำคำมำตรฐำน) กลุ่มงำนปอ้งกันและ     
ควบคุมโรคติดต่อ (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม)่

48,000     เขต   
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติักำร
ส ำหรับ               
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โนต้บุ๊ก แบบสิทธิกำร
ใช้งำนประเภทติดต้ัง
มำจำกโรงงำน (OEM) 
ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้อง    
ตำมกฎหมำย

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติักำรส ำหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และโน้ตบุ๊ก แบบสิทธกิำรใช้งำน
ประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 3 ชุดๆ ละ
 3,800 บำท (รำคำมำตรฐำน) กลุ่มงำนปอ้งกัน
และควบคุมโรคติดต่อ (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม)่

11,400     เขต   
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

หน้ำ 18

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    6.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้ำ 18

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

6. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์
    6.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แบบ ผด. 03 

4 เคร่ืองพมิพ ์
Multifunction 
แบบฉีดหมึก    
พร้อมติดต้ัง        
ถังหมึกพมิพ ์       
(Ink Tank Printer)

 -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 3 เคร่ืองๆ ละ 7,500 บำท (รำคำ
มำตรฐำน) กลุ่มงำนปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม)่

22,500     เขต   
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 
ขนำด 800 VA

 -เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 VA จ ำนวน 3 
เคร่ืองๆ ละ 2,500 บำท (รำคำมำตรฐำน)    
กลุ่มงำนปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ          
(ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม)่

7,500     เขต   
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

6 อุปกรณ์อ่ำนบตัร
แบบอเนกประสงค์   
(Smart Card 
Reader)

 -อุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบอเนกประสงค์      
(Smart Card Reader) จ ำนวน 8 เคร่ืองๆ ละ 
700 บำท (รำคำมำตรฐำน) กลุ่มงำนปอ้งกัน
และควบคุมโรคติดต่อ (ต้ังจ่ำยรำยกำรใหม)่

5,600     เขต   
เทศบำลนคร
นครรำชสีมำ

ส ำนัก
สำธำรณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 6 129,000

                                         หน้ำ 19



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องโทรทศัน์วงจร

ปดิชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายใน
อาคาร ส าหรับใช้ใน
งานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป      
และงานอื่น ๆ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภยัทั่วไป และ
งานอื่น ๆ จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท
(ราคามาตรฐาน) งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
(ต้ังจ่ายรายการใหม)่

64,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

2 กล้องโทรทศัน์วงจร
ปดิชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกส านักงาน

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,700 บาท
(ราคามาตรฐาน) งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
(ต้ังจ่ายรายการใหม)่

11,400 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

6. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

    6.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

หน้า 20

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 03 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

6. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

    6.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

หน้า 20

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด. 03 

3 อุปกรณ์บนัทกึภาพ
ผ่านเครือข่าย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ช่อง

อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 
เคร่ือง (ราคามาตรฐาน) งานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

22,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

4 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ PoE 
(PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคามาตรฐาน) งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
(ต้ังจ่ายรายการใหม)่

8,300 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

รวม 4 105,700

                                         หน้า 21


