
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพิ่มเติม ครั้งที ่3 

 

 





ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา ส าหรับใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในช่วง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติมไปแล้ว 2 ฉบับ นั้น 
 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครนครราชสีมา ยังไม่ครอบคลุม และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ /กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ นอกจากนี้
เทศบาลนครนครราชสีมายังจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอ และได้มาตรฐานอันจะท าให้การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบำลนครนครรำชสีมำ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 

โดยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครั้งที่  3 ตามนัยข้อ 22 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

 

 

           กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

         เทศบาลนครนครราชสีมา 
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สารบัญ 

 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ    
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

1 โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 1 
2 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์โดยรอบบริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสีย 3 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้้า ถนนเบญจรงค ์ซอย 4 หมู่บ้านกฤษณีทาวน์ 4 
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้้า ถนนก้าแหงสงคราม (ถนนราชด้าเนิน-ถนนไชยณรงค์) 6 
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา ซอย 12 แยก 1 7 
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา ซอย 12 แยก 2 8 
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยมราช (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) 9 
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) 10 
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 11 
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมนัส (ถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์) 12 
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 13 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) 14 
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) 15 
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3/1 16 
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 7 18 
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า ถนนช้างเผือก ซอย 5 19 
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี 22 (มุขมนตรี-ศาลตาปู่) 20 
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้้า ถนนเบญจรงค์ ซอย 4/1/13 21 
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  หน้า 
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน มิตรภาพ ซอย 4/8 22 
18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้้า ถนนเบญจรงค์ ซอย 4/1/9 ท้ายซอย (ต่อจากของเดิม) 23 
19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า ถนนเบญจรงค์ ซอย 4/1/11 (แยกขวามือข้างบ้านเลขที่ 276) 24 
20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า ซอยท่าตะโก แยกขวามือข้างบ้านเลขที่ 268 25 
21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 (ท้ายซอยต่อจากของเดิม) 26 
22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ข้างหอพักทวีสุข) 27 
23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ซอยสุขใจ) 28 
24 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนน มิตรภาพ ซอย 25 แยกขวามือท้ายซอย (ศูนย์ไหม) 29 
25 โครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนราชด้าเนิน-ชุมพล (บางส่วน) 30 
26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนโยธา และ ถนนเทศบาล 31 
27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนพลแสน 32 
28 โครงการจัดท้าหมุดหลักฐานระยะที่ 1 33 

   
 แผนงานการพาณิชย์  

1 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเทศบาลนครนครราชสีมาและพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือลดน้้าสูญเสีย ระยะที่ 1 35 
2 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเทศบาลนครนครราชสีมาและพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือลดน้้าสูญเสีย ระยะที่ 2 38 
3 โครงการลดน้้าสูญเสียในระบบจ้าหน่ายน้้าของเทศบาลนครนครราชสีมา 41 
4 โครงการวางท่อน้้าดิบภายในค่ายสุรนารี 42 
5 โครงการก่อสร้างสถานีเพ่ิมแรงดันน้้า (บริเวณการเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทร -หนองจะบก) 43 
6 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าโรงกรองน้้าบ้านมะขามเฒ่า 45 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม หน้า 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

1 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 47 
2 โครงการการประชุมเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคม 48 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 แผนงานเคหะและชุมชน   

1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ถนนเดชอุดม ซอย 14/11  49 
2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ถนนเดชอุดม ซอย 14/17 50 
3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ถนนมิตรภาพ 21 51 
4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าถนนหนองไม้แดง (คลองส่งน้้า) 52 
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคลองข้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 53 
6 โครงการก่อสร้างระบบก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครนครราชสีมา 55 
7 โครงการก่อสร้างระบบก้าจัดมูลฝอย ระยะที่ 2 56 
8 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะคัดทิ้งจากระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าเพ่ือผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิง (RDF) 57 
9 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมบ้าบัดน้้าเสีย (SMART CITY) 58 

10 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้้าในคูเมืองส้าริดรณอริพ่าย 60 
11 โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลน้้าหนักมูลฝอยของศูนย์ก้าจัดมูลฝอยและพัฒนาการติดตามผลผ่านแอปพลิเคชั่น 61 
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศูนย์ก้าจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา 62 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ  
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

1 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 63 
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมการแสดงแสงสีเสียงอัตโนมัติในตู้แสดงหุ่นจ้าลอง ประวัติเมืองโคราชภายในอาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี 64 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง หน้า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

1 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหลังวัดสามัคคี 65 
2 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองโสน 66 
3 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสุรวิชัย 67 
4 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 68 
5 โครงการป้ายชื่อชุมชน 69 
6 โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี 70 
7 โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 1 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 72 
8 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์เยาวชนสุรนารี 73 
9 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 75 

10 โครงการปรับปรุงอาคารควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสีย 77 
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ส่วนช่างสุขาภิบาล ส้านักช่าง 79 

   
 แผนงานการพาณิชย์  

1 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 81 
2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รั้ว และประตูเข้าออกสถานีสูบจ่ายอัษฎางค์ 82 
   
 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 85 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 87 
 แผนงานการศึกษา 89 
 แผนงานสาธารณสุข 103 
 แผนงานเคหะและชุมชน 109 
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  หน้า 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 121 
 แผนงานการพาณิชย์ 125 
   
   
   
   
   
   
   

 



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
และสงัคมแบบบรูณาการ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

2        8,236,900         -    -                  -    -               -   -              -   -              2         8,236,900         

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

28      94,103,000       -    -                  -    -               -   -              -   -              28        94,103,000       

1.3 แผนงานการพาณิชย์ 4        19,150,000       1      30,000,000       1       90,000,000    6         139,150,000      
ยทุธศาสตร์ที่ 1  รวม 34      121,489,900    1      30,000,000      1      90,000,000   -   -              -   -              36       241,489,900    

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

 1 - 1

แบบ ผ. 01 



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชวีิตอยา่งเสมอภาคและ

เทา่เทยีม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2        170,000           1      100,000           2       170,000        1      100,000        2      170,000       8         710,000           

ยทุธศาสตร์ที่ 2  รวม 2       170,000          1      100,000          2      170,000       1     100,000      2     170,000      8         710,000          

                 2 - 2

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 846,450,000      6      1,319,750,000   3       720,550,000  1      150,000        1      150,000       18        2,887,050,000   

ยทุธศาสตร์ที่ 3  รวม 7       846,450,000    6      1,319,750,000  3      720,550,000 1     150,000      1     150,000      18       2,887,050,000  

 3 - 3

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็เศรษฐกิจที่มี

ประสทิธิภาพ

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
 และนนัทนาการ

2        700,000           1      200,000           1       200,000        1      200,000        1      200,000       6         1,500,000         

ยทุธศาสตร์ที่ 4  รวม 2       700,000          1      200,000          1      200,000       1     200,000      1     200,000      6         1,500,000        

 4 - 4

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารงานสู่
องค์การที่มสีมรรถนะสงู
5.1 แผนงานอตุสาหกรรมและ   
การโยธา

11 114,531,000       -  -  -  -  -  -  -  - 11        114,531,000      

5.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 3,770,000 1 14,500,000  -  -  -  -  -  - 2         18,270,000       
ยทุธศาสตร์ที่ 5  รวม 12      118,301,000    1      14,500,000      -       -                 -      -                 -      -                13       132,801,000    

รวม 57      1,087,110,900  10    1,364,550,000  7      810,920,000 3     450,000      4     520,000      81       3,263,550,900  

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

 5 - 5

แบบ ผ. 01 



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ   

2566 2567 2568 2569 2570
1 ปรับปรุง

เคร่ืองหมาย
จราจร
ภายในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพื่อเป็นการ
ปรับปรุง
เคร่ืองหมาย
จราจรในจุด
ต่างๆ
ที่ช ารุดไม่ชัดเจน
และจุดที่ต้อง
เพิ่มเติมให้
ครอบคลุมพื้นที่
และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
ด้านการจราจร

 ด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรในจุด
ต่างๆ และติดต้ังเพิ่มเติมในจุดที่มีการจราจร
หนาแน่นหรือจุดที่เหมาะสม และตีเส้นจราจร
บนถนนสายหลักและในชุมชนเส้นต่างๆ 
ให้ชัดเจน ดังนี้
 -บริเวณถนนราชด าเนิน, ชุมพล, พลแสน, 
พลล้าน, ยมราช, อัษฎางค์, จอมพล,
ราชนิกูล, มหาดไทย, สรรพสิทธิ,์ 
ก าแหงสงคราม, ช้างเผือก, ประปา,
พิบูลละเอียด งบประมาณ 4,000,000 บาท

8,000,000  -ร้อยละของ
ถนนสายหลัก
และในชุมชน
ได้รับการ
ปรับปรุง
เคร่ืองหมาย
จราจร
ค่าเป้าหมาย
: ร้อยละ 90

 -ถนนเส้นต่างๆ
ในพื้นที่ได้รับ
การปรับปรุง
ให้ชัดเจน
สวยงามและ
ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ
ด้านการจราจร

ส่วนการโยธา
ส านักช่าง

        หน้า 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02 



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ   

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02 

 -บริเวณถนนสุรนารายณ์ (ถนนซอยย่อย), 
ท้าวสุระ, พายัพทิศ, มหาชัย, 30 กันยา, 
เบญจรงค์ งบประมาณ 1,000,000 บาท
 -บริเวณถนนมุขมนตรี, สืบศิริ, ศิรินคร, 
เดชอุดม, ร่วมเริงไชย งบประมาณ 
2,000,000 บาท
 -บริเวณถนนมิตรภาพ (ถนนซอยย่อย), 
หลวงจิตร, เซนต์เมร่ี, เลียบนคร
งบประมาณ 1,000,000 บาท

        หน้า 2



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ   

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 02 

2 ติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์
โดยรอบ
บริเวณระบบ
บ าบัดน้ าเสีย

 -เพื่อให้มีระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์เพื่อ
ดูแลรักษา
ทรัพย์สินและ
ความปลอดภัย
ในบริเวณ
โดยรอบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย

  ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
 -ตู้เก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและสายใยแก้ว
น าแสง จ านวน 4 ตู้
 -อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค 
จ านวน 4 ชุด
 -สายใยแก้วน าแสง/สายเชื่อมต่อ/สายเคเบิ้ล/
ตัวรับสายท่อ Pe และอุปกรณ์ติดต้ังอื่นๆ
พิกัดภูมิศาสตร์ :
14.968841, 102.117857  
14.969787, 102.124115 
14.963264, 102.125033 
14.964299, 102.118211

236,900  -ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ป้องกันการ
โจรกรรม
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

 -มีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการ
เฝ้าระวังและ
ติดตามดูแล
ความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า
ส่วนช่าง

สุขาภิบาล
ส านักช่าง

        หน้า 3

รวม 2 8,236,900 0 0 0 0



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
1 ปรับปรุง

ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
พร้อม
รางระบายน ้า
ถนนเบญจรงค์
ซอย 4 
หมูบ่้าน
กฤษณีทาวน์

 -เพือ่อ้านวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง 

 -ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 3.70-4.00 เมตร
ยาว 112.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
415 ตารางเมตร           
ก่อสร้างรางระบายน ้า    
ขนาด 0.40x0.60 เมตร
ยาว 82.00 เมตร 
ก่อสร้างท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
ชนิดใต้ผิวจราจร 
ยาว 72.00 เมตร

1,690,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

 -ช่วงที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร
กว้างเฉล่ีย 4.00-5.40 เมตร 
ยาว 87.50 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า      
375 ตารางเมตร
 -ก่อสร้างรางระบายน ้า     
ขนาด 0.40x0.60 เมตร
ยาว 177.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ : 
ช่วงที่ 1 
14.965106 102.108325
14.966024 102.108225
ช่วงที่ 2 
14.965736 102.108287 
14.965813 102.109123

        หน้า 5



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

2 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
พร้อม
รางระบายน ้า
ถนนก้าแหง
สงคราม 
(ถนน
ราชด้าเนิน-
ถนนไชยณรงค์)

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
หนา 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย
8.10-15.30 เมตร
ยาว 845.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 8,630 
ตารางเมตร
 -ก่อสร้างรางระบายน ้า     
ขนาด 0.40x0.40 เมตร
ทั งสองฝ่ัง ยาวรวม 290.00 
เมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :
14.970584  102.101014
14.970744  102.106217

5,570,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 6



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

3 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ถนน 30 กันยา
ซอย 12 
แยก 1

 -เพือ่อ้านวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
หนา 0.03 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 5.40
เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 320
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :   
14.990722 102.109713 
14.990831 102.110428

267,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 7



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

4 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
ถนน 30 กันยา
ซอย 12 
แยก 2

 -เพือ่อ้านวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.03 เมตร กว้าง 5.40
เมตร ยาว 54.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 280
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :   
14.991077 102.109710 
14.991077 102.110334

256,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 8



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

5 ปรับปรุง      
ผิวจราจร     
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต     
ถนนยมราช
(ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)์

 -เพือ่อ้านวย 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
หนา 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย
9.60-15.60 เมตร
ยาว 781.00 เมตร หรือ    
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 9,310 
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :
14.977213  102.098394
14.978029  102.105555

4,250,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 9



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

6 ปรับปรุง     
ผิวจราจร    
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต     
ถนนอัษฎางค์ 
(ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)์

 -เพือ่อ้านวย 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
หนา 0.05 เมตร
กว้างเฉล่ีย 10.80-14.90 
เมตร ยาว 782.50 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
11,030 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :
14.976209  102.098473
14.976426  102.105715

5,553,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 10



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

7 ปรับปรุง      
ผิวจราจร     
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต     
ถนนจักรี-    
ถนนวัชรสฤษด์ิ
(ถนนพลแสน-
ถนนราชนกิลู)

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
หนา 0.05 เมตร
กว้างเฉล่ีย 13.86 เมตร
ยาว 1,014.00 เมตร       
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
13,450 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :
14.979244  102.100670
14.969932  102.101290

6,780,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 11



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

8 ปรับปรุง     
ผิวจราจร     
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต     
ถนนมนัส 
(ถนนพลแสน-
ถนนสรรพสิทธิ์)

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
หนา 0.05 เมตร
กว้างเฉล่ีย 7.50-13.20 เมตร
ยาว 825.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 
ตารางเมตร 
พิกัดภูมิศาสตร์ :
14.979344  102.103054
14.971930  102.103721

4,230,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 12



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

9 ปรับปรุง     
ผิวจราจร     
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต     
ถนนประจักษ-์
ถนนไชยณรงค์
(ถนนพลแสน-
ถนนราชนกิลู)

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต      
หนา 0.05 เมตร
กว้างเฉล่ีย 10.60-17.20 
เมตร ยาว 1,095.00 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
12,780 ตารางเมตร  
พิกัดภูมิศาสตร์ :
14.979376  102.105460
14.970147  102.106284

6,800,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 13



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

10 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
พร้อมทางเท้า
และไฟฟ้า
สาธารณะ 
ถนนโยธา (จาก
ถนนสุรนารี-
ถนน
จอมสุรางค์
ยาตร์)

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 10.50-14.10 
เมตร ยาว 446.00 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
5,211 ตารางเมตร 
 -ปรับปรุงทางเท้าพื นที่
ไม่น้อยกว่า 1,449 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน
ฝาบ่อพักท่อระบายน ้า
เหล็กหล่อ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ จ้านวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์ :   
14.976936 102.090890 
14.972827 102.090432

8,617,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 14



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

11 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
พร้อมทางเท้า
และไฟฟ้า
สาธารณะ 
ถนนเทศบาล 
(จากถนน
โพธิก์ลาง-
ถนน
จอมสุรางค์
ยาตร์)

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย
7.40-10.30 เมตร 
ยาว 158.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 
ตารางเมตร 
 -ปรับปรุงทางเท้า พื นที่
ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร
พร้อมเปล่ียนฝาบ่อพักท่อ
ระบายน ้าเหล็กหล่อ 
 -ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ จ้านวน 1 ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์ :            
14.974284  102.086309 
14.972791  102.086512

2,850,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 15



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

12 ปรับปรุง      
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต
ถนน          
สุรนารายณ์ 
ซอย 3/1

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัย           
ในการเดินทาง 
ของประชาชน

 -ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.70-4.00 เมตร  
ยาว 135.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ ไม่น้อยกว่า 481
ตารางเมตร
 -ช่วงที่ 2 ปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 3.50-3.70 เมตร 
ยาว 84.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 283 
ตารางเมตร

1,310,000  -ร้อยละ    
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ       
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 16



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

 -ช่วงที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 
3.40-4.40 เมตร ยาว 
130.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 464 ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ : 
ช่วงที่ 1     
14.986441 102.112223 
14.986764 102.110926
ช่วงที่ 2                     
14.986658 102.111210 
14.985919 102.111083
ช่วงที่ 3                   
14.986692 102.111218 
14.987880 102.111376

        หน้า 17



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

13 ปรับปรุง      
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต     
ถนน
สุรนารายณ์ 
ซอย 7

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัย           
ในการเดินทาง 
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร            
กว้างเฉล่ีย 4.10-5.20 เมตร
ยาว 247.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 
ตารางเมตร                  
พิกัดภูมิศาสตร์ :     
14.986338 102.114030 
14.988090 102.113044

940,000  -ร้อยละ    
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ       
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 18



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

14 ปรับปรุง
ผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า
ถนนช้างเผือก
ซอย 5

 -เพือ่อ้านวย 
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน          
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร
กว้างเฉล่ีย 4.00-4.80 เมตร
ยาว 194.00 เมตร หรือ    
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 820 
ตารางเมตร 
 -ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิด
ใต้ผิวจราจรความยาวรวม 
194.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :   
14.992986 102.103908 
14.992072 102.103080

2,103,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 19



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

15 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนน
มุขมนตรี 22 
(มุขมนตรี –
ศาลตาปู)่

 -เพือ่อ้านวย  
ความสะดวก 
ปลอดภัย           
ในการเดินทาง 
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
5.00-5.70 เมตร
ยาว 474.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 2,376 
ตารางเมตร
 -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
0.30-1.00 เมตร
ยาว 180.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 118.00 
ตารางเมตร                 
พิกัดภูมิศาสตร์ :     
14.968167 102.053112 
14.972437 102.053070

3,068,000  -ร้อยละ    
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ       
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 20



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

16 ปรับปรุง      
ผิวจราจร     
ค.ส.ล.พร้อม
รางระบายน ้า
ถนนเบญจรงค์
ซอย 4/1/13

 -เพือ่อ้านวย   
ความสะดวก 
ปลอดภัย           
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
2.20 เมตร ยาว 113.00 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า
220 ตารางเมตร
 -ก่อสร้างรางระบายน ้า
ขนาด 0.40x0.40 เมตร
ทั งสองฝ่ัง ยาวรวม 226.00 
เมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :     
14.961558 102.109624 
14.961319 102.110362

1,100,000  -ร้อยละ     
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ      
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 21



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

17 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. 
ถนนมิตรภาพ
ซอย 4/8

 -เพือ่อ้านวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงผิวจราจร 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
6.50-8.00 เมตร ยาว 
1,515.00 เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 10,599 
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :  
14.980738 102.066806 
14.981583 102.060203

10,500,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 22



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

18 ก่อสร้าง      
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อม        
รางระบายน ้า
ถนน           
เบญจรงค์
ซอย 4/1/9
ท้ายซอย 
(ต่อจาก
ของเดิม)

 -เพือ่อ้านวย   
ความสะดวก 
ปลอดภัย           
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร
กว้างเฉล่ีย 1.10-1.60 เมตร
ยาว 64.00 เมตร หรือ
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 91
ตารางเมตร 
 -ก่อสร้างรางระบายน ้า
ขนาด 0.40x0.40 เมตร    
ยาว 68.00 เมตร           
พิกัดภูมิศาสตร์ :       
14.962792 102.111619 
14.962846 102.111723

310,000  -ร้อยละ     
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ      
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 23



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

19 ก่อสร้าง      
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อม
ท่อระบายน ้า 
ถนน         
เบญจรงค์    
ซอย 4/1/11 
(แยกขวามือ 
ข้างบ้านเลขที่
276)

 -เพือ่อ้านวย   
ความสะดวก 
ปลอดภัย           
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร            
กว้างเฉล่ีย 2.90-3.30 เมตร
ยาว 39.00 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 113
ตารางเมตร 
 -ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมบ่อพักชนิด
ใต้ผิวจราจร ยาว 41.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ : 
14.962092 102.110140 
14.961729 102.110095

300,000  -ร้อยละ     
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ      
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 24



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

20 ก่อสร้าง       
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อม
ท่อระบายน ้า
ซอยท่าตะโก
แยกขวามือ   
ข้างบ้านเลขที่
268

 -เพือ่อ้านวย   
ความสะดวก 
ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.       
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
2.90-3.00 เมตร ยาว 55.00
เมตร หรือมีพื นที่
ไม่น้อยกว่า 159 
ตารางเมตร 
 -ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60เมตร พร้อมบ่อพักชนิด
ใต้ผิวจราจรยาว 59.00 เมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :    
14.989464 102.084136 
14.989464 102.084539

533,000  -ร้อยละ     
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ      
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 25



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

21 ก่อสร้าง       
ถนน ค.ส.ล. 
พร้อม
รางระบายน ้า
ถนน
เพชรเยีย่ม 
ซอย 1 
(ท้ายซอยต่อ
จากของเดิม)

 -เพือ่อ้านวย   
ความสะดวก 
ปลอดภัย           
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.       
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
6.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 328
ตารางเมตร 
 -ก่อสร้างรางระบายน ้า 
ขนาด 0.40x0.40 เมตร 
ทั งสองฝ่ัง ยาว 100.00 เมตร 
พิกัดภูมิศาสตร์ :     
14.991382 102.086677 
14.991364 102.086182

592,000  -ร้อยละ     
ความ         
พึงพอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับ      
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 26



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

22 ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ถนน 30 กันยา
ซอย 2/10 
(ข้างหอพัก
ทวีสุข)

 -เพือ่อ้านวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง 

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.      
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
4.80-5.00 เมตร
ยาว 119.00 เมตร หรือ    
มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 550    
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝา
บ่อพักเหล็กหล่อ
พิกัดภูมิศาสตร์ :    
14.996666 102.118690 
14.996479 102.117697

712,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 27



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

23 ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ถนน 30 กันยา
ซอย 2/10 
(ซอยสุขใจ)

 -เพือ่อ้านวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
4.40-5.70 เมตร ยาว 
894.00 เมตร หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกว่า 4,850 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน
ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
พิกัดภูมิศาสตร์ :  
14.993769 102.114798 
14.997803 102.118470

5,507,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 28



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

24 ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. 
ถนนมิตรภาพ
ซอย 25 
แยกขวามือ
ท้ายซอย
(ศูนย์ไหม)

 -เพือ่อ้านวยความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพือ่แก้ไขปัญหา
น ้าท่วมขัง

 -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
5.80 เมตร ยาว 70.00 เมตร
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 405
ตารางเมตร               
พิกัดภูมิศาสตร์ :             
14.947466  102.031164 
14.947441  102.030559

265,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพิม่ขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 29



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

25 ปรับปรุง
ฟุตบาททางเท้า
ถนน
ราชด้าเนิน-
ชุมพล 
(บางส่วน)

 -เพือ่พัฒนาทาง
เท้าในเขตเทศบาล
ให้มีความแข็งแรง
และสะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน

 -ปรับปรุงทางเท้า พื นที่
ไม่น้อยกว่า 1,699.27    
ตารางเมตร
พิกัดภูมิศาสตร์ :             
14.973054  102.907942 
14.979778  102.097427
14.979796  102.098057
14.973100  102.098616

10,700,000  -ร้อยละของ
ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
 -ร้อยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ

 -ประชาชน
เดินทางสะดวก
 -ท้าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง

        หน้า 30



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

26 ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ
บริเวณ      
ถนนโยธาและ
ถนนเทศบาล

 -เพือ่ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะให้มี
ความสว่างเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ก้าหนดและ       
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงามและ
ปลอดภัยต่อ
ประชาชน

 -ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ้านวน
ไม่น้อยกว่า 36 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ และ
ระบบสายไฟลงใต้ดิน

2,000,000  -ถนนในเขต
เทศบาล      
มีความสว่าง
เป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ก้าหนด

 -ประชาชน
เดินทางปลอดภัย 
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ส่วนการโยธา
ส้านักช่าง

        หน้า 31



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

27 ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ
บริเวณ     
ถนนพลแสน

 -เพือ่ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะให้มี
ความสว่างเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ก้าหนดและ       
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงามและ
ปลอดภัยต่อ
ประชาชน

 -ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะจ้านวน
ไม่น้อยกว่า 42 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ และ
ระบบสายไฟลงใต้ดิน

2,300,000  -ถนนในเขต
เทศบาล      
มีความสว่าง
เป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
ก้าหนด

 -ประชาชน
เดินทางปลอดภัย 
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ส่วนการโยธา
ส้านักช่าง

        หน้า 32



   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

28 จัดท้าหมุด
หลักฐาน
ระยะที่ 1

 -ตรวจสอบพิกัด
ข้อมูล โครงสร้าง
พื นฐานเดิมที่มี
ความซ ้าซ้อน      
ที่กระจัดกระจาย
มีความคลาดเคล่ือน
 -จัดท้าหมุด
หลักฐานในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมาโดย
อ้างอิงหมุดจาก
หน่วยงานราชการ
ที่เชือ่ถือได้
 -ปรับปรุงแผนที่ 
เทศบาลนคร
นครราชสีมาให้
ถูกต้องและทันสมัย

 -หมุดหลักฐานถาวร โดยมี
ระยะห่างในการ  ใช้งานได้
โดยสะดวกกับข้อเท็จจริงที่
สามารถใช้ในการควบคุม
และออกแบบงานก่อสร้าง
อย่างเป็นรูปธรรม จัดท้า
แผนที่ให้เป็นปัจจุบัน ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
โดยให้ครอบคลุมหน้าที่ของ
เทศบาลที่ต้องท้าตาม
พระราชบัญญติัเทศบาล
  -รวบรวมข้อมูลโครงสร้าง
พื นฐานเดิมให้มีพิกัดที่
สอดคล้องกับหมุดหลักฐาน
ปรับปรุงให้เป็นระบบเพือ่ใช้

5,000,000  -ข้อมูล
โครงสร้าง
พื นฐานในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
ได้รับการ
ปรับปรุง
บูรณาการ
อย่างเป็นระบบ
 -มีหมุด
หลักฐานที่
เที่ยงตรง

 -มีข้อมูล
โครงสร้างพื นฐานที่
เป็นระบบเที่ยงตรง
 ส้าหรับการ
ออกแบบพัฒนา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส้านักช่าง
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   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการค้า
 การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท) ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02 

พัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
 -หมุดควบคุมและแผนที่ 
สามารถน้าไปใช้พัฒนากับ
โครงการ Smart City ของ
เทศบาลนครนครราชสีมาได้
อย่างสอดคล้องต่อเนื่อง 
และงานด้านต่างๆ ที่
เทศบาลมีหน้าที่ต้องปฎิบัติ
ตามพระราชบัญญติัเทศบาล
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570
1 พฒันาระบบ

สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
และพื้นที่
ต่อเนื่องเพื่อ
ลดน้้าสูญเสีย
ระยะที่ 1

 -เพื่อพฒันา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอนัได้แก่
ระบบการจ่าย
น้้าส้าหรับ
อปุโภค-บริโภค
ภายในพื้นที่
เทศบาลนคร
นครราชสีมาให้
สอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและ
ความต้องการ
ของทอ้งถิ่น
 -เพื่อพฒันา
เมอืงของระบบ
การจ่าย

 -กอ่สร้างตัดประสานทอ่ 
และติดต้ังประตูน้้าปดิกั้น
ขอบเขตพื้นที่ DMA ให้
สมบรูณ์ ครอบคลุมพื้นที่
บริการและโครงข่ายทอ่จ่าย
น้้าประปา ทั้งหมด
 -กอ่สร้างติดต้ังมาตรวัดน้้า 
DMA พร้อมระบบรับ-ส่ง
ข้อมลูอตัโนมติั (RTU) 
แต่ละพื้นทีD่MA ใหส้มบรูณ์ 
ครอบคลุมพื้นที่บริการและ
โครงข่ายทอ่จ่ายน้้าประปา
ทั้งหมด
 -วิเคราะหป์ริมาณน้้าสูญเสีย
ในพื้นที่ DMAทั้งเชิงกายภาพ
และเชิงพาณิชย์

30,000,000  -ร้อยละของ
ปริมาณ
น้้าสูญเสีย
ที่ลดลง

 -มฐีานข้อมลู
โครงข่ายทอ่จ่าย
น้้าประปา และ
ฐานข้อมลูผู้ใช้น้้า
ที่ถูกต้องสมบรูณ์
 -มรีะบบควบคุม
น้้าสูญเสีย (DMA)
ครอบคลุมพื้นที่
ใหบ้ริการจ่าย
น้้าประปา
 -มกีารเฝ้าระวัง 
และวิเคราะห ์   
ในการบริหาร
จัดการน้้าสูญเสีย
อย่างเปน็ระบบ

ฝ่ายผลิต 
ส่วนผลิต 

ส้านกั
การประปา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 



   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

น้้าประปาให้
เปน็ไปอย่าง
ครอบคลุมทั่ว
ทกุพื้นที่ 
สามารถรองรับ
การเติบโตของ
เมอืงหรือชุมชนที่
เกดิขึ้นใน
ปจัจุบนัและ
อนาคตได้
 -เพื่อพฒันา
และปรับปรุง
ระบบการจ่าย
น้้าประปาที่
เส่ือมสภาพใหม้ี

 -ศึกษา วิเคราะหเ์ปา้หมาย
ในการควบคุมน้้าสูญเสีย และ
จัดท้าแผนงานที่เกี่ยวข้องกบั
การควบคุมน้้าสูญเสีย พร้อม
งบประมาณที่จะต้องใช้ใน
การควบคุมลดน้้าสูญเสียใหไ้ด้
ตามเปา้หมายที่ก้าหนด

 -สามารถลดน้้า
สูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมเีปา้หมาย
ที่ชัดเจน 
 -ประชาชนมนี้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
 -เพื่อเปน็การ
ลดปริมาณน้้า
สูญเสียในระบบ
ซ่ึงมผีลกระทบ
ต่อต้นทนุและ
การใหบ้ริการ
 -เพื่อใหก้าร
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
เปน็ไปอย่าง
คุ้มค่าและเกดิ
ประโยชนสู์งสุด
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

2 พฒันาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
และพื้นที่
ต่อเนื่องเพื่อ
ลดน้้าสูญเสีย
ระยะที่ 2

 -เพื่อพฒันา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานอนัได้แก่
ระบบการจ่าย
น้้าส้าหรับ
อปุโภค-บริโภค
ภายในพื้นที่
เทศบาลนคร
นครราชสีมาให้
สอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและ
ความต้องการ
ของทอ้งถิ่น
 -เพื่อพฒันา
เมอืงของระบบ
การจ่าย
น้้าประปาให้
เปน็ไปอย่าง

1.เฝ้าระวัง และวิเคราะห์
น้้าสูญเสียทกุพื้นที่ DMA 
พร้อมจัดท้ารายงานผลการ
วิเคราะหน์้้าสูญเสียภาพรวม
ทั้งพื้นที่บริการ และน้้า
สูญเสียแต่ละ DMA ในแต่ละ
เดือน
2.จัดท้า Zero Pressure Test
เพื่อตรวจสอบ และยืนยัน
สถานะของขอบเขตพื้นที่ DMA
ไมน่อ้ยกว่าเดือนละ 1 พื้นที่ 
DMA
3.จัดท้า Step Test ในพื้นที่ 
DMA ไมน่อ้ยกว่าเดือนละ 
2 พื้นที่ DMA

90,000,000  -ร้อยละของ
ปริมาณ
น้้าสูญเสีย
ที่ลดลง

 -มฐีานข้อมลู
โครงข่ายทอ่จ่าย
น้้าประปา และ
ฐานข้อมลูผู้ใช้น้้า
ที่ถูกต้องสมบรูณ์
 -มรีะบบควบคุม
น้้าสูญเสีย (DMA)
ครอบคลุมพื้นที่
ใหบ้ริการจ่าย
น้้าประปา
 -มกีารเฝ้าระวัง 
และวิเคราะหใ์น
การบริหาร
จัดการน้้าสูญเสีย
อย่างเปน็ระบบ

ฝ่ายผลิต 
ส่วนผลิต 

ส้านกั
การประปา
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

ครอบคลุมทั่ว
ทกุพื้นที่ 
สามารถรองรับ
การเติบโตของ
เมอืงหรือชุมชนที่
เกดิขึ้นใน
ปจัจุบนัและ
อนาคตได้
 -เพื่อพฒันา
และปรับปรุง
ระบบการจ่าย
น้้าประปาที่
เส่ือมสภาพใหม้ี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น

4.ส้ารวจหาทอ่แตกร่ัวแบบ 
Active Leak Control ใน
พื้นที่ DMA ทั้งแบบกระจาย
ทั่วพื้นที่ DMA และแบบ
เจาะจงตามผล Step Test 
ใน DMA ที่ได้ทดสอบ และ
การวิเคราะหท์างด้าน
ชลศาสตร์อื่นๆ 
5.ส้ารวจ ออกแบบและ
เขียนแบบกอ่สร้าง พร้อม
ประมาณการค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าแรงงาน และปรับปรุงทอ่ที่
เส่ือมสภาพ
6.ซ่อมทอ่แตกร่ัว จากการ
ส้ารวจหาทอ่แตกร่ัว Active 
Leak Control และรับแจ้ง
จากผู้ใช้น้้า

 -สามารถลด
น้้าสูญเสียได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ 
และมเีปา้หมาย
ที่ชัดเจน 
 -ประชาชนมนี้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

 -เพื่อเปน็การ
ลดปริมาณน้้า
สูญเสียในระบบ
ซ่ึงมผีลกระทบ
ต่อต้นทนุและ
การใหบ้ริการ
 -เพื่อใหก้าร
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
เปน็ไปอย่าง
คุ้มค่าและเกดิ
ประโยชนสู์งสุด

7.กอ่สร้างปรับปรุงทอ่จ่ายน้้า
เพื่อลดการแตกร่ัว
8.ด้าเนนิงานต้ังแต่ข้อ 1-7 
เพื่อควบคุม และลดน้้าสูญเสีย
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 15 ของ
ปริมาณน้้าสูญเสียเฉล่ีย
6 เดือน ย้อนหลังกอ่นเร่ิมงาน
ตามสัญญา โดยจะต้องสอบ
เทยีบความถูกต้องของมาตร
วัดน้้าหลักที่จ่ายออกจาก
สถานผีลิตน้้าประปา และ
สถานสูีบจ่ายน้้าประปาของ
ส้านกัการประปา เทศบาล
นครนครราชสีมา
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

3 ลดน้้าสูญเสีย
ในระบบ
จ้าหนา่ยน้้า
ของ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 

 -บริหารจัดการ
ลดน ้าสูญเสีย 
ในพื นที่จ่ายน ้า
ของเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -งานซ่อมทอ่แตกร่ัวที่พบใน
เขตเทศบาลและพื้นที่
ใหบ้ริการของส้านกัการ
ประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
 -งานเปล่ียนมาตรวัดน้้าที่
เส่ือมสภาพและมอีายุการใช้
งานเกนิ 10 ป ีรวมทั้งการ
ย้ายมาตรวัดน้้าเดิมที่ติดต้ังใน
ต้าแหนง่ที่ไมเ่หมาะสม
 -งานเปล่ียนทอ่ที่ช้ารุดและ
หมดสภาพการใช้งาน รวมทั้ง
เปล่ียนอปุกรณ์ประกอบที่
ช้ารุด เช่น ประตูน้้า 
หวัดับเพลิง
 -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 10,000,000  -ร้อยละของ
ปริมาณน้้า
สูญเสียที่ลดลง

 -สามารถลดน้้า
สูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมเีปา้หมาย
ที่ชัดเจน 
 -ประชาชนมนี้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง

ฝ่ายผลิต 
ส่วนผลิต 
ส้านกัการ
ประปา
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

4 วางทอ่น้้าดิบ
ภายใน
ค่ายสุรนารี

 -เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการผลิต
น้้าประปาใหม้ี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
 -เพื่อเปน็แหล่ง
ผลิตน้้าประปาให้
เพยีงพอในพื้นที่
ค่ายสุรนารี

 -วางทอ่น้้าดิบภายใน         
ค่ายสุรนารี ต้ังแต่ศูนย์สาธิต
เกษตรกรรม กองทพัภาคที่ 2
ถึงโรงผลิตน้้าประปา        
ค่ายสุรนารี โดยใช้ทอ่ 
HDPE PE100 PN6 ขนาด 
Ø 280 มม. ความยาว
ไมน่อ้ยกว่า 930 เมตร 
(ตามแบบ)
พกิดัภมูศิาสตร์
14.949881, 102.099845
14.955810, 102.095468

2,800,000  -ร้อยละของ
ปริมาณ       
การผลิต
น้้าประปา
ที่เพยีงพอ

 -เพิ่มปริมาณ
ผลิตน้้าประปาที่มี
ประสิทธิภาพ
 -ประชาชน
ภายในค่ายสุรนารี 
มนี้้าประปาที่
เพยีงพอต่อ   
ความต้องการ

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านกัการ
ประปา
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

5 กอ่สร้างสถานี
เพิ่มแรงดันน้้า 
(บริเวณ     
การเคหะ
แหง่ชาติ     
บา้นเอื้ออาทร
-หนองจะบก)

 -เพื่อแกไ้ข
ปญัหาน้้าประปา
ไมไ่หลหรือ    
ไหลออ่นบริเวณ
การเคหะ
แหง่ชาติ      
(บา้นเอื้ออาทร-
หนองจะบก) 
และพื้นที่
ข้างเคียง

 -งานปรับปรุงสถานที่เพื่อ
ติดต้ังถังเกบ็น้้า (ถังแชมเปญ
ขนาด 70 ลบ.ม.) จ้านวน 
1 งาน
 -งานกอ่สร้างและติดต้ัง
ถังเกบ็น้้าขนาดความจุ
ไมน่อ้ยกว่าถังละ 100 ลบ.ม.
จ้านวน 2 ถัง
 -งานร้ือถอนถังเกบ็น้้า 
(ถังแชมเปญขนาด 70 ลบ.ม.)
บริเวณโรงเรียนบา้นหวัทะเล 
 จ้านวน 1 งาน
 -งานขนย้ายพร้อมติดต้ัง
ถังเกบ็น้้า (ถังแชมเปญขนาด 
70 ลบ.ม.) บริเวณโครงการ
การเคหะแหง่ชาติ 
(บา้นเอื้ออาทร-หนองจะบก) 
จ้านวน 1 งาน

5,500,000  -การ
กอ่สร้าง
ปรับปรุงและ
แกไ้ขระบบ
สูบส่ง
น้้าประปาได้
ด้าเนนิการ
ตามเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน     
ผู้ใช้น้้าที่พกัอาศัย
บริเวณการเคหะ
แหง่ชาติ         
(บา้นเอื้ออาทร-
หนองจะบก) 
และพื้นที่ข้างเคียง
มนี้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคอย่าง
เพยีงพอและทั่วถึง

    ส้านกั      
การประปา
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   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

 -งานติดต้ังและทดสอบระบบ
 -งานระบบไฟฟา้และ
อปุกรณ์ประกอบ
 -งานอื่นๆ ตามที่
เทศบาลนครนครราชสีมา
ก้าหนด

        หนา้ 44



   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

6 ขยายเขต
ระบบไฟฟา้
โรงกรองน้้า
บา้นมะขามเฒ่า

 -เพื่อใหร้ะบบ
ไฟฟา้ส้าหรับ
กระบวนการ
ผลิตน้้าประปา  
 มเีสถียรภาพ
 -เพื่อให้
กระบวนการ
ผลิตน้้าประปา
เปน็ไปด้วยความ
ต่อเนื่อง

 ขยายเขตระบบไฟฟา้
โรงกรองน้้าบา้นมะขามเฒ่า 
แบง่เปน็
 -หมอ้แปลงไฟฟา้ ขนาด 250
KVA และอปุกรณ์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง 
 -สายไฟแรงสูงและอปุกรณ์
ประกอบ ขนาด 50 ตร.มม. 
SAC ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
300 เมตร
 -สายไฟแรงต้่าและอปุกรณ์
ประกอบ ขนาด 240 ตร.มม.
THW-A ความยาวไมน่อ้ยกว่า
60 เมตร

850,000  -ระบบไฟฟา้
ของ            
โรงกรองน้้า   
 บา้นมะขาม
เฒ่าได้รับการ
พฒันาตาม
เปา้หมายที่
ก้าหนด

 -ระบบไฟฟา้
ส้าหรับ
กระบวนการผลิต
น้้าประปา
เพยีงพอและมี
เสถียรภาพ  
รองรับการผลิต
น้้าประปาที่ท้าการ
ผลิตและสูบจ่าย
น้้าประปาได้อย่าง
ต่อเนื่อง

   ส่วนผลิต     
  ส้านกั     
การประปา

        หนา้ 45



   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ

2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมอืง

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพฒันาที่ 1.2 เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบครบวงจรที่มคีวามทนัสมยัตามแนวทางเมอืงอจัฉริยะ
แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

 -เสาไฟฟา้ ขนาด 12.00 เมตร
จ้านวน 6 ต้น
 -งานติดต้ังและทดสอบระบบ
 -งานอื่นๆ ตามที่
เทศบาลนครนครราชสีมา
ก้าหนด

        หนา้ 46

รวม 6 19,150,000 30,000,000 90,000,000



2566 2567 2568 2569 2570
1 ช่วยเหลือผู้

ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบ
ปญัหาทาง
สังคม

 -เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการด ารงชีพ
 -เพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพกิาร เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง
 -เพื่อเปน็การสงเคราะห ์
คนพกิาร เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง

  -ด าเนนิการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
พจิารณาการช่วยเหลือ
และจัดหาเคร่ืองอปุโภค 
บริโภคใหแ้ก ่ครอบครัวผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบปญัหาทางสังคม  
ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

70,000 70,000 70,000  -ร้อยละของ
ประชาชนที่
ร้องขอการ
สงเคราะห ์   
ค่าเปา้หมาย :
ร้อยละ 80

 -สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม
 -สามารถส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
 -ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
สงเคราะห ์ใหส้ามารถ
ด ารงชีพได้อย่างมี
อตัภาพ

งานกจิการสตรี
 คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการ
สังคม

หนา้ 47

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน
 และชุมชนอย่างมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต

   2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีม

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพืน้ฐาน
ที่จ าเป็นของช่วงวยัอยา่งต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 



2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน
 และชุมชนอย่างมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต

   2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีม

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาเด็กและเยาวชน คนสูงวยั คนด้อยโอกาส หรือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวติพืน้ฐาน
ที่จ าเป็นของช่วงวยัอยา่งต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

2 การประชุม
เครือข่ายด้าน
สวัสดิการสังคม

 -เพื่อเปน็การเผยแพร่
ข้อมลูและระเบยีบ
กฎหมาย
 -เพื่อเปน็การแลกเปล่ียน
แนวคิดในการแกไ้ขปญัหา
ในแต่ละด้าน และ
กอ่ใหเ้กดิการค้นหาวิธีการ
แกไ้ขปญัหาที่เกดิขึ้นใน
ชุมชน

 -จัดประชุมเครือข่ายด้าน
สวัสดิการสังคมในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา  
เช่น สตรี, ผู้สูงอาย,ุ 
คนพกิาร, เด็ก และเยาวชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมได้รับ
ความรู้ในการ
จัดการปญัหา
ในชุมชน  
ค่าเปา้หมาย :
 ร้อยละ 90

 -ผู้เข้าร่วมประชุม
ทราบถึงข้อมลูข่าวสาร
ทนัต่อสถานการณ์
ปจัจุบนั            
 -ผู้เข้าร่วมการประชุม
ทราบถึงวิธีการและ
แนวทางในการแกไ้ข
ปญัหาที่เกดิขึ้นในชุมชน

งานกจิการสตรี
 คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
ฝ่ายสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการ
สังคม หนา้ 48

รวม 2 170,000 100,000 170,000 100,000 170,000



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
1 กอ่สร้าง       

ระบบระบายน ้า 
ถนนเดชอดุม   
ซอย 14/11

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบ    
ระบายน ้าใหม้ี
ประสิทธิภาพ
 -เพื่อปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม

 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง 
ความยาวประมาณ 820 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 1,735 ตารางเมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :                
14.961238 102.076258                
 14.957679 102.077321

9,500,000  -ระดับ
ความส้าเร็จ
ในการปอ้งกนั
และแกไ้ข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แกไ้ขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้า
ไมท่นั
 -เปน็การ
ลดปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

              หนา้ 49

ตัวชี วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

2 กอ่สร้างระบบ
ระบายน ้า      
ถนนเดชอดุม     
ซอย 14/17

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบาย
น ้าใหม้ปีระสิทธิภาพ 
 -เพื่อปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม

 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง 
ความยาวประมาณ 1,302 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 3,388 ตารางเมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :                
14.960695 102.073887               
14.954905 102.072670

11,000,000  -ระดับ
ความส้าเร็จ
ในการปอ้งกนั
และแกไ้ข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แกไ้ขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้า
ไมท่นั
 -เปน็การ
ลดปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

              หนา้ 50



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

3 กอ่สร้างระบบ
ระบายน ้า       
ถนนมติรภาพ 21

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบาย
น ้าใหม้ปีระสิทธิภาพ
 -เพื่อปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม

 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอ่พกั ความยาว
ประมาณ 129 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 490 ตารางเมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :
14.952613 102.037714
14.952041 102.037835

700,000  -ระดับ
ความส้าเร็จ
ในการปอ้งกนั
และแกไ้ข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แกไ้ขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้า
ไมท่นั
 -เปน็การ
ลดปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

              หนา้ 51



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

4 กอ่สร้าง
ระบบระบายน ้า
ถนนหนองไมแ้ดง 
(คลองส่งน ้า)

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบาย
น ้าใหม้ปีระสิทธิภาพ
 -เพื่อปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม

  จากถนนมติรภาพ ซอย 19 ถึง
ถนนทางหลวงหมายเลข 304
 -กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50
เมตร พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง 
ความยาวประมาณ 5,770 เมตร
 -กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร พื นที่ด้าเนนิการ
ไมน่อ้ยกว่า 41,500 ตารางเมตร
พกิดัภมูศิาสตร์ :
14.947277  102.053545
14.938859  102.033070

104,000,000  -ระดับ
ความส้าเร็จ
ในการปอ้งกนั
และแกไ้ข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แกไ้ขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้า
ไมท่นั
 -เปน็การ
ลดปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

              หนา้ 52



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

5 ปรับปรุงภมูทิศัน์
และพฒันาระบบ
โครงสร้างพื นฐาน
คลองข้าง
หา้งสรรพสินค้า
เซ็นทรัล

 -เพื่อศึกษาและ
คาดการณ์ปริมาณน ้า
ปญัหาน ้าเสียที่มอียู่
ในปจัจุบนัและ
อนาคตรวมทั ง
ส้ารวจออกแบบและ
จัดท้าแบบแปลน
รายละเอยีดส้าหรับ
การกอ่สร้างระบบ
ระบายน ้าพร้อม
ปรับปรุงภมูทิศัน์

 -ศึกษาแนวทางการระบายน ้า 
บ้าบดัน ้าเสีย ปรับปรุงภมูทิศัน์
ที่เหมาะสมกบัพื นที่คลองข้าง
หา้งสรรพสินค้าเซ็นทรัล
 -ออกแบบรายละเอยีดระบบ
ระบายน ้า ระบบบ้าบดัน ้าเสีย
ปรับปรุงภมูทิศันท์ี่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทาง
วิชาการและกฎหมาย
 -กอ่สร้างระบบระบายน ้า 
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย ปรับปรุง
ภมูทิศัน์

300,000,000  -ระบบ
ระบายน ้า 
ระบบบ้าบดั
น ้าเสีย และ
ภมูทิศันข์อง
คลองข้าง
หา้งสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ที่มี
ประสิทธิภาพ
และเปน็ไป
ตามมาตรฐาน

 -มี
การศึกษา
ความ
เหมาะสม
และ
ออกแบบ
รายละเอยีด
ระบบ
ระบายน ้า 
ระบบบ้าบดั
น ้าเสีย 
 -มรีะบบ
ระบายน ้า
และระบบ
บ้าบดัน ้า
เสียที่
เหมาะสม
ถูกต้องตาม

 งานแบบแผน
และกอ่สร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

              หนา้ 53



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

หลักเกณฑ์
ทางวิชาการ
 -มกีาร
ปรับปรุง
ภมูทิศันท์ี่
เหมาะสม
กบัพื นที่
คลองและ
ชุมชน
โดยรอบ

              หนา้ 54



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

6 กอ่สร้างระบบ
ก้าจัดมลูฝอย
ติดเชื อ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพื่อกอ่สร้างระบบ
ก้าจัดมลูฝอยติดเชื อ
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -กอ่สร้างระบบก้าจัดมลูฝอย
ติดเชื อ ขนาดไมน่อ้ยกว่า
3 ตัน/วัน พร้อมระบบบ้าบดั
มลพษิทางอากาศ (กอ่สร้างใน
ปงีบประมาณ 2567-2568)

300,000,000  -โครงการที่
จัดท้าได้ตาม
ขอบเขตการ
ท้างานที่
ก้าหนดไว้
 -โครงการ
สามารถ
ด้าเนนิการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาใน
สัญญา

 -เทศบาล
สามารถ
ก้าจัดมลู
ฝอยติดเชื อ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายจัดการ
สภาพ

แวดล้อม
ด้านวัสดุ
ใช้แล้ว
ส่วนช่าง

สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

              หนา้ 55



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

7 กอ่สร้างระบบ
ก้าจัดมลูฝอย
ระยะที่ 2

 -เพื่อกอ่สร้าง
ระบบก้าจัดมลูฝอย 
ระยะที่ 2
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(งบประมาณจาก
เอกชนที่ได้รับการ
คัดเลือกให้
ด้าเนนิการกอ่สร้าง
โครงการระบบ
ก้าจัดมลูฝอย 
ระยะที่ 2)

 -กอ่สร้างระบบก้าจัดมลูฝอย 
ระยะที่ 2 (เอกชนร่วมลงทนุ) 
กอ่สร้างในปงีบประมาณ
2566-2568

709,400,000 709,400,000 709,400,000  -โครงการที่
จัดท้าได้ตาม
ขอบเขตการ
ท้างานที่
ก้าหนดไว้
 -โครงการ
สามารถ
ด้าเนนิการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาใน
สัญญา

 -เทศบาลมี
ระบบก้าจัด
ขยะมลูฝอย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายจัดการ
สภาพ

แวดล้อม
ด้านวัสดุ
ใช้แล้ว
ส่วนช่าง

สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง

              หนา้ 56



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

8 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ
คัดทิ งจากระบบ
ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์
และกระแสไฟฟา้
เพื่อผลิตเปน็
ขยะเชื อเพลิง 
(RDF)

 -เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการขยะ
คัดทิ งจากระบบ
ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์และ
กระแสไฟฟา้ใหเ้หลือ
ไปฝังกลบนอ้ยที่สุด

 -ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับ
เคร่ืองจักร
 -งานติดตั งเคร่ืองจักรอปุกรณ์ 
และไฟฟา้ควบคุมเคร่ืองจักร

16,000,000  -โครงการที่
จัดท้าได้ตาม
ขอบเขตการ
ท้างานที่
ก้าหนดไว้
 -โครงการ
สามารถ
ด้าเนนิการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาใน
สัญญา

 -เทศบาลมี
ระบบก้าจัด
มลูฝอย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว

ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
ส้านักช่าง

              หนา้ 57



   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

9 ปรับปรุง
ระบบควบคุม
บ้าบดัน ้าเสีย 
(SMART CITY)

 -เพื่อใหไ้ด้เคร่ืองมอื
วัดคุณภาพน ้าและ
เคร่ืองมอืวัดปริมาณ
น ้าทดแทนของเดิม
พร้อมทั งปรับปรุง
ระบบฐานเกบ็ข้อมลู
 -เพื่อน้ามา
วิเคราะหคุ์ณภาพน ้า
แบบ Real Time 
เพื่อทดแทนระบบเดิม

 -ปรับปรุงระบบควบคุมบ้าบดั
น ้าเสีย (SMART CITY) โดยการ
ติดตั งเคร่ืองมอืวัดคุณภาพน ้า
และเคร่ืองมอืวัดปริมาณน ้าใน
ระบบบ้าบดัน ้าเสียพร้อมทั ง
ติดตั งระบบควบคุมก้ากบัดูแล
และเกบ็ข้อมลูแบบ Real Time
 ควบคุมด้วยระบบคอมพวิเตอร์
และแสดงผลผ่านหนา้จอพร้อม
ทั งสามารถแสดงผลทาง 
Website ในโทรศัพทม์อืถือได้
พกิดัภมูศิาสตร์ : 
14.964087, 102.118259

11,000,000  -ค่าวัด
คุณภาพน ้า
สามารถ
แสดงผลบน
ระบบควบคุม
ก้ากบัดูแลและ
เกบ็ข้อมลูได้
ครบถ้วน

 -น ้าเสีย
ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ
ได้รับการ
บ้าบดั
ทนัทว่งท ี
ประชาชนได้
ใช้น ้าที่มี
คุณภาพ
 -สามารถ
แสดงค่า
และควบคุม
ระบบบ้าบดั
น ้าเสียได้
หลายแหล่ง
จาก
ส่วนกลาง 
แบบ Real 
Time

งาน
บ้ารุงรักษา

และซ่อมแซม
ส่วนช่าง

สุขาภบิาล
ส้านกัการช่าง
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   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

 -ลดปญัหา
ความ
ผิดพลาด
จาก
ผู้ปฏบิติังาน
ที่ขาดความ
เชี่ยวชาญ 
หรือเกดิ
เหตุที่ไม่
สามารถ
ปฏบิติังานได้
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   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

10 ปรับปรุง
คุณภาพน ้า
ในคูเมอืง
ส้าริดรณอริพา่ย

 -เพื่อใหม้รีะบบ
อจัฉริยะในการ
ตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจนในน ้า 
และระบบเติม
อากาศประหยัด
พลังงานส้าหรับใช้
งานในคูเมอืง
 -เพื่อปรับปรุง
คุณภาพน ้าใหม้ี
ออกซิเจนละลายน ้า
เพยีงพอแกก่าร
ด้ารงชีพของสัตว์น ้า
และส่ิงมชีีวิตในน ้า

  ปรับปรุงคุณภาพน ้าใน
คูเมอืงส้าริดรณอริพา่ย โดย
น้าระบบส่ิงแวดล้อมอจัฉริยะมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
คุณภาพน ้า ประกอบด้วย
 -เคร่ืองเติมอากาศประหยัด
พลังงานแบบไฮบริดจ้านวน 8 ชุด
 -Optical Dissolved Oxygen 
Censor  จ้านวน  2  ชุด
 -ระบบคล่ืนเสียงควบคุม
ปริมาณสาหร่าย จ้านวน 1 ชุด
 -ระบบสารสนเทศ Online on 
Demand Monitoring and 
Control จ้านวน 1 ระบบ
 -ตู้ควบคุมไฟฟา้ จ้านวน 8 ชุด
 -ติดตั งสายไฟฟา้พร้อมทอ่ร้อย
สายไฟ
 -ติดตั งระบบทอ่ส่งน ้าและ
อปุกรณ์ประกอบ

4,400,000  -คุณภาพน ้า
ในแหล่งน ้า
เปน็ไปตาม
ค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้า
ในแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

 -มีระบบ
ส่ิงแวดล้อม
อัจฉริยะใน
การบริหาร
จัดการ
ปรับปรุง
คุณภาพน ้า
ในคูเมือง
 -มีปริมาณ
ออกซิเจน
ในน ้า
เพียงพอให้
สัตว์น ้าด้ารง
ชีพได้ปกติ
 -คุณภาพน ้า
ในคูเมือง
ได้รับการ
ปรับปรุงให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

 ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน ้า
ส่วนช่าง

สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง
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   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.3 แกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยและระบบบ้าบดัน ้าเสียใหม้ปีระสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02 

11 พฒันาระบบ
บนัทกึข้อมลู
น ้าหนกัมลูฝอย
ของศูนย์ก้าจัด
มลูฝอยและ
พฒันาการ
ติดตามผลผ่าน
แอปพลิเคชั่น

 -เพื่อจัดท้า
ฐานข้อมลูน ้าหนกั
มลูฝอยที่เข้าสู่
ศูนย์ก้าจัดมลูฝอย
 -เพื่อใช้ในการ
วางแผนการจัดการ
มลูฝอย

 -พฒันาระบบบนัทกึน ้าหนกั
รถบรรทกุมลูฝอย (Weight 
Recording Software and 
Data Logger) สามารถรายงาน
ผลการบนัทกึข้อมลูการชั่ง
น ้าหนกัของรถบรรทกุมลูฝอย
ทกุคันแบบ Real-Time
รูปแบบแอปพลิเคชั่นการติดตาม
และแสดงน ้าหนกัมลูฝอย 
ผ่าน cloud server

1,500,000  -เทศบาล
จัดท้าได้ตาม
ขอบเขตการ
ท้างานที่
ก้าหนดไว้
 -โครงการ
สามารถ
ด้าเนนิการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาใน
สัญญา

 -เทศบาล
มฐีานข้อมลู
น ้าหนกั
มลูฝอยและ
สามารถ
ติดตามผลได้

ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อ
มด้านวัสดุใช้

แล้ว
ส่วนช่าง

สุขาภบิาล
ส้านกัช่าง
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   3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

2566 2567 2568 2569 2570
12 อบรม

เชิงปฎบิติัการ
การบริหาร
จัดการ
ศูนย์ก าจัด
มลูฝอย 
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการ
บริหารจัดการ
ศูนย์ก าจัดมลูฝอย

 -จัดอบรมเชิงปฏบิติัการและ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ของ
เจ้าหนา้ที่เทศบาลนคร
นครราชสีมาและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่น า
มลูฝอยมาก าจัดที่ศูนย์ก าจัด
มลูฝอย จ านวน 100 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -ร้อยละ 75 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรม
 -ร้อยละ 75 
ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
อบรม

 -องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมี
ความเข้าใจ
และปฏบิติังาน
ร่วมกนัในการ
บริหารจัดการ
 ศูนย์ก าจัด
มลูฝอย 
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส านกัช่าง

                    หนา้ 62

รวม 12 846,450,000 1,319,750,000 720,550,000 150,000 150,000

                    หนา้ 26

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพฒันาที่ 3.5 พฒันาศักยภาพและส่งเสริมการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา 

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ

แบบ ผ. 02 



   4 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แขง็เศรษฐกิจที่มปีระสทิธิภาพ

วัตถุ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 เสริมสร้าง
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

 -เพื่อเปน็การอนรัุกษ ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ของ
จังหวัดนครราชสีมา
 -เพื่อเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นของ
แต่ละพื้นที่

 -จัดกจิกรรมการ
ประกวด การอบรมที่
เสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครราชสีมา 
หรือจัดท าท าเนยีบ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 
ของบคุลากรในเขต
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -ร้อยละของ 
จ านวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม
 -ร้อยละความ
พงึพอใจของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

 -เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในทอ้งถิ่นได้เข้าใจถึง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา
 -ทอ้งถิ่นอื่นๆ ได้รับรู้ถึง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมา
 -เด็ก เยาวชน และประชาชน
 ได้รับรู้ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 
และได้รู้จักบคุคลที่เปน็
ปราชญ์ชาวบา้นเพิ่มมากขึ้น

ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ส านกัการศึกษา

หนา้ 63

แนวทางการพฒันาที่ 4.2 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกจิชุมชนพื้นฐานใหม้คีวามเข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภมูภิาค
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพฒันาเศรษฐกจิ

แบบ ผ. 02 



   4 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความเขม้แขง็เศรษฐกิจที่มปีระสทิธิภาพ

วัตถุ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

แนวทางการพฒันาที่ 4.2 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกจิชุมชนพื้นฐานใหม้คีวามเข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภมูภิาค
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพฒันาเศรษฐกจิ

แบบ ผ. 02 

2 ปรับปรุงและ
พฒันาระบบ
ควบคุมการ
แสดงแสงสี
เสียงอตัโนมติั
ในตู้แสดง
หุ่นจ าลอง
ประวัติเมอืง
โคราชภายใน
อาคารวีรกรรม
ทา้วสุรนารี

 -เพื่อใหศู้นย์เรียนรู้
ประวัติเมอืงโคราช และ
เปน็จุดต้อนรับ
นกัทอ่งเที่ยว ที่สามารถ
ใหข้้อมลูประวัติเมอืง
โคราชได้อย่างนา่สนใจ

 -การปรับปรุง
หุ่นจ าลองที่ช ารุด 
 -การพฒันาระบบ
ควบคุมการแสดงแสง
สีเสียงใหม่
 -การปรับปรุงการ
น าเสนอแสงสีให้
สอดคล้องเสียงที่
น าเสนอเร่ืองราวให้
มากขึ้น

500,000  -ร้อยละความ
พงึพอใจของ
นกัทอ่งเที่ยวที่
ได้เข้าชมการ
แสดงภายใน
อาคารวีรกรรม
ทา้วสุรนารี
เพิ่มขึ้น

 -มจี านวนนกัทอ่งเที่ยวที่
เดินทางมาโคราชเพื่อเข้าชม
การแสดงภายในอาคาร
วีรกรรมทา้วสุรนารีเพิ่มขึ้น

งานส่งเสริม
การทอ่งเที่ยว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

หนา้ 64

รวม 2 700,000 200,000 200,000 200,000 200,000



   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570
1 ปรับปรุง

ศาลา
อเนกประสงค์
ชุมชนหลัง
วัดสามคัคี

 -เพื่อใหม้ี
สภาพความ
มั่นคง 
แข็งแรงและ
ปลอดภยั 
ใช้งานได้

 -ร้ือถอนวัสดุ
มงุหลังคา โครงสร้าง
หลังคาฝ้าเพดานและ
ระบบไฟฟา้ของเดิม
พร้อมท าการติดต้ัง
ใหม ่ติดต้ังกระเบื้อง
ปพูื้น ทาสีภายใน
และภายนอกอาคาร
ปรับปรุงหอ้งน้ า
ของเดิม รวมพื้นที่
ปรับปรุงไมน่อ้ยกว่า 
76.00 ตารางเมตร

760,000  -ร้อยละของ
ผู้รับจ้างสามารถ
กอ่สร้างตาม
ระยะเวลาการ
กอ่สร้างในสัญญา
ค่าเปา้หมาย : 
ร้อยละ 80
 -ศาลา
อเนกประสงค์มี
ความแข็งแรง
ปลอดภยั เปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
 -ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ค่าเปา้หมาย : 
ร้อยละ 90

 -ศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนหลังวัดสามคัคี
มคีวามสะอาด
สวยงามและเรียบร้อย
 -ใช้เปน็สถานที่
ใหบ้ริการประชาชน
ในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

                      หนา้ 65

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 



   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

2 ปรับปรุง
ศาลา
อเนกประสงค์
ชุมชน
หนองโสน

 -เพื่อใหม้ี
สภาพความ
มั่นคง แข็งแรง
และปลอดภยั 
ใช้งานได้

 -ร้ือถอนวัสดุมงุ
หลังคา ฝ้าเพดานและ
ระบบไฟฟา้ของเดิม 
พร้อมท าการติดต้ัง
ใหม ่ติดต้ังกระเบื้อง
ปพูื้นและหนา้ต่าง 
ทาสีภายในและ
ภายนอกอาคาร 
ปรับปรุงหอ้งน้ า
ของเดิม รวมพื้นที่
ปรับปรุงไมน่อ้ยกว่า 
50.00 ตารางเมตร

400,000  -ร้อยละของผู้
รับจ้างสามารถ
กอ่สร้างตาม
ระยะเวลาการ
กอ่สร้างในสัญญา
ค่าเปา้หมาย : 
ร้อยละ 80
 -ศาลา
อเนกประสงค์มี
ความแข็งแรง
ปลอดภยั เปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
 -ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ค่าเปา้หมาย : 
ร้อยละ 90

 -ศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนหนองโสน 
มคีวามสะอาด
สวยงามและเรียบร้อย
 -ใช้เปน็สถานที่
ใหบ้ริการประชาชน
ในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

                      หนา้ 66



   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

3 ปรับปรุง
ศาลา
อเนกประสงค์
ชุมชนสุรวิชัย

 -เพื่อใหม้ี
สภาพความ
มั่นคง แข็งแรง
และปลอดภยั 
ใช้งานได้

 -ขูดล้างสีอาคารเดิม
พร้อมทาสีภายนอก
และภายในอาคาร 
รวมถึงติดต้ังประตู
ภายในอาคาร รวม
พื้นที่ปรับปรุง
ไมน่อ้ยกว่า 150.00 
ตารางเมตร

120,000  -ร้อยละของผู้
รับจ้างสามารถ
กอ่สร้างตาม
ระยะเวลาการ
กอ่สร้างในสัญญา
ค่าเปา้หมาย : 
ร้อยละ 80
 -ศาลา
อเนกประสงค์มี
ความแข็งแรง
ปลอดภยั เปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
 -ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ค่าเปา้หมาย : 
ร้อยละ 90

 -ศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนสุรวิชัยมคีวาม
สะอาดสวยงามและ
เรียบร้อย
 -ใช้เปน็สถานที่
ใหบ้ริการประชาชน
ในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

                      หนา้ 67



   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

4 กอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์
ชุมชน
ทา้วสุระซอย 3

 -เพื่อใหม้ี
สภาพความ
มั่นคง
แข็งแรงและ
ปลอดภยั
ใช้งานได้

 -ร้ือถอนอาคารเดิม
พร้อมกอ่สร้าง
อาคารค.ส.ล. 1 ชั้น 
จ านวน 1 หลัง พื้นที่
กอ่สร้างรวม
ไมน่อ้ยกว่า 90.00
ตารางเมตร ติดต้ัง
ระบบไฟฟา้และ
ระบบสุขาภบิาล  

1,000,000  -ร้อยละของ
ส่ิงกอ่สร้างที่
ด าเนนิการได้
ตามแผน

 -อาคารมคีวามมั่นคง
 แข็งแรง ปลอดภยั 
และสวยงาม

กองสวัสดิการ
สังคม
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

5 ปา้ยชื่อชุมชน  -เพื่อบง่บอก
ถึงบริเวณ
ที่ต้ังของ
ชุมชน 
 -เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการติดต่อ
ประสานงาน
ในชุมชนให้
เปน็ไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 -จัดท าปา้ยชื่อชุมชน
ขนาด 0.60x1.80 
เมตร แผ่นปา้ย
อลูมเินยีม ติด
สติกเกอร์สะทอ้น
แสงสีเขียว ตัวหนงัสือ
สีขาวทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 
ด้านเดียว มตีรา
สัญลักษณ์เทศบาล 
และซุ้มประตูชุมชน
เสาเหล็กกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 
นิ้ว จ านวน 21 ปา้ยๆ
ละ 21,000 บาท  
เปน็เงิน 441,000 บาท

441,000  -ร้อยละของปา้ย
ชื่อที่ด าเนนิการได้
ตามแผน

 -ประชาชนทราบชื่อ
ชุมชนและรู้จัก
บริเวณที่ต้ังของชุมชน
 -การติดต่อ
ประสานงานในชุมชน
ได้รับความสะดวก
และมปีระสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

6 กอ่สร้าง
อาคารโครง
เหล็ก
อเนกประสงค์
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเคหะ
ประชาสามคัคี

 -เพื่อให้
อาคารเรียน
มคีวามพร้อม
ในการจัด
การศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 -เพื่อใหม้ี
สถานที่ท า
กจิกรรมและ
เปน็แหล่ง
เรียนรู้ครบ
ทกุกจิกรรม
ของแต่ละ
ระดับ

 -กอ่สร้างอาคารโครง
เหล็กขนาด 20.00 x 
24.00 เมตร หรือ
พื้นที่ประมาณ 480 
ตารางเมตร มงุ
หลังคาด้วยแผ่นเหล็ก
รีดลอนพร้อมกรุฉนวน
PE ติดต้ังระบบไฟฟา้
ส่องสว่าง เทพื้น
ค.ส.ล หนา 0.10 เมตร
พื้นที่ประมาณ 660 
ตารางเมตร พร้อม
เคลือบผิวสนามด้วย
ระบบสีอะคริลิค

5,600,000  -ร้อยละของ
ส่ิงกอ่สร้างที่
ด าเนนิการได้
ตามแผนฯ

 -สถานที่ศึกษามี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม
และเกดิประโยชนใ์ช้
สอยอย่างคุ้มค่า

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเคหะ
ประชาสามคัคี
ส านกัการศึกษา
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

พื้นที่ประมาณ 570 
ตารางเมตร กอ่สร้าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล 
ขนาด 0.40 x 0.40 
เมตร ความยาว
ไมน่อ้ยกว่า 104.00 
เมตร 
พกิดัภมูศิาสตร์ :
14.951523920185908
102.04321503639221 
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2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

7 ปรับปรุง
หอ้งเรียน
ชั้น 1 
อาคารเรียน 2
โรงเรียน
เทศบาล 3 
(ยมราช
สามคัคี)

 -เพื่อให้
อาคารเรียน
มคีวามพร้อม
ในการจัด
การศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 -ร้ือถอนพื้นไม ้
พร้อมท าการเท
คอนกรีตพื้นและ
ติดต้ังกระเบื้องพื้น 
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 99 
ตารางเมตร

200,000  -ร้อยละของ
ส่ิงกอ่สร้างที่
ด าเนนิการได้
ตามแผน

 -สถานที่ศึกษามี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม
และเกดิประโยชนใ์ช้
สอยอย่างคุ้มค่า

โรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามคัคี)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

8 ปรับปรุง
สนามกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา
และศูนย์
เยาวชนสุรนารี

1.เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 
สร้างภมูทิศัน์
ของเมอืง
เพิ่มพื้นที่ใน
การออก
ก าลังกาย 
และเปน็ปอด
ของเมอืงที่
ใหคุ้ณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น

      

1.ปรับปรุงภมูทิศัน์
สนามกฬีาและศูนย์
เยาวชนสุรนารี
2.ปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าภายใน
สนามกฬีา 
สวนสาธารณะและ
พื้นที่โดยรวม
3.ปรับปรุงระบบไฟ
ส่องสว่างส าหรับ
ทางเดิน ทางวิง่ และ
ภายในสนามกฬีาให้
เพยีงพอ         

100,000,000  -ร้อยละของความ
 ส าเร็จในการ
ด าเนนิการปรับปรุง

1.ประชาชนได้มา
พกัผ่อนหย่อนใจ 
ผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าหรือความ
ตึงเครียดที่เกดิจาก
ภารกจิประจ าวัน 
เช่น การเดินเล่น 
การพกัผ่อน การอา่น
หนงัสือออกก าลังกาย
เล่นกฬีา เล่นดนตรี 
ฟงัเพลง พร้อมทั้งมี
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ไว้

ส านกัการศึกษา
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

2.เพื่อแกไ้ข
ปญัหาระบบ
ระบายน้ า
และปญัหา
น้ าทว่มขัง
ภายในสนาม
กฬีาและพื้นที่
โดยรอบ
3.เพื่อ
แกป้ญัหา
ระบบไฟส่อง
สว่างภายใน
สนามกฬีา
และพื้นที่
โดยรอบ

บริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
2.พื้นที่ภายในสนาม
กฬีาและพื้นที่
โดยรอบได้รับการ
แกไ้ขปญัหาระบบ
ระบายน้ า ไมม่ี
ปญัหาน้ าทว่มขัง
3.พื้นที่ภายในสนาม
กฬีาและพื้นที่
โดยรอบมไีฟส่องสว่าง
เพยีงพอ
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

9 ปรับปรุง
ศูนย์บริการ
ข้อมลูและ
ประชาสัมพนัธ์

 -เพื่อใช้เปน็
ศูนย์บริการ
ข้อมลูใหแ้ก่
ประชาชน
ผู้มาติดต่อ
ราชการ
 -เพื่อใช้เปน็
สถานที่
ปฏบิติังาน
ต้อนรับ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการและ
เปน็สัดส่วน
สวยงาม
 -เพื่อใช้เปน็
ที่ปฏบิติังาน
สารบรรณ
รับหนงัสือ

 -ร้ือถอนเคาเตอร์
และผนงัตกแต่ง
ของเดิมพร้อมท าการ
ติดต้ังใหม่
ติดต้ังผนงักั้นหอ้ง
พร้อมระบบไฟฟา้
ส่องสว่าง

250,000  -ร้อยละของงาน
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด
ค่าเปา้หมาย
 :ร้อยละ 100

 -มหีอ้งศูนย์บริการ
ข้อมลูใหแ้ก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ
 -มหีอ้งปฏบิติังาน
เปน็สัดส่วนสวยงาม
เหมาะส าหรับ
ต้อนรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
 -มหีอ้งปฏบิติังาน
สารบรรณรับหนงัสือ 
เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

ส านกั
ปลัดเทศบาล
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ใหป้ระชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

10 ปรับปรุง
อาคาร
ควบคุมระบบ
บ าบดั
น้ าเสีย

 -เพื่อ
ปรับปรุง
อาคาร
ควบคุม
ระบบบ าบดั
น้ าเสียใหม้ี
ประโยชนใ์ช้
สอยได้อย่าง
เหมาะสม 
ปลอดภยั
และใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

  ปรับปรุงอาคาร
ควบคุมระบบบ าบดั
น้ าเสีย พื้นที่รวม 
540 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย
 -ปรับปรุงหอ้ง
ปฏบิติัการวิเคราะห์
คุณภาพน้ าพร้อม
ติดต้ังครุภณัฑ์ประกอบ
 -ปรับปรุงหอ้ง
ประชุมพร้อม
ครุภณัฑ์ประกอบ
 -ปรับปรุงหอ้ง
ควบคุมระบบบ าบดั
น้ าเสียพร้อมครุภณัฑ์
ประกอบ

4,860,000  -พื้นที่อาคารและ
ประโยชนใ์ช้สอย
เพิ่มขึ้น มคีวาม
สะดวกปลอดภยั

 -มสีถานที่ปฏบิติังาน
ในการควบคุมดูแล
ระบบ าบดัน้ าเสียที่มี
ประโยชนใ์ช้สอย 
เหมาะสมและ
ปลอดภยั

งานวิเคราะห์
คุณภาพน้ า
ส่วนช่าง

สุขาภบิาล
ส านกัช่าง
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

 -ติดต้ังเหล็กดัด
หนา้ต่างอาคาร 
ชั้นที่ 1
พกิดัภมูศิาสตร์ :
14.964034, 
102.118230
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

11 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส านกัช่าง

 -เพื่อ
ปรับปรุง
อาคารส่วน
ช่าง
สุขาภบิาลให้
มปีระโยชน์
ใช้สอยได้
อย่าง
เหมาะสม 
ปลอดภยั และ
ใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

  ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคาร
ส่วนช่างสุขาภบิาล 
ส านกัช่างประกอบด้วย
 -ซ่อมแซมพื้นที่
ดาดฟา้พร้อมทั้ง
ระบบกนัซึม พื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 620 
ตารางเมตร
 -ปรับปรุงหอ้งน้ า
ชั้น 3 พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า
9.6 ตารางเมตร

900,000  -พื้นที่อาคารและ
ประโยชนใ์ช้สอย
เพิ่มขึ้น มคีวาม
สะดวกปลอดภยั

 -มสีถานที่
ปฏบิติังานที่มี
ประโยชนใ์ช้สอย 
เหมาะสมและ
ปลอดภยั

ฝ่ายจัดการ
คุณภาพน้ า
ส่วนช่าง

สุขาภบิาล
ส านกัช่าง
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 

 -ปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งท างานพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 21
ตารางเมตร
 -ซ่อมแซมหอ้งเกบ็
เอกสารบริเวณร่ัวซึม
ของน้ า พื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 30 
ตารางเมตร
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570
1 กอ่สร้างอาคาร

สถานธนานบุาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 1

 -เพื่อทดแทนอาคาร
หลังเดิมที่เส่ือมสภาพ
ทรุดโทรมและช ารุด
-เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ประชาชน
ผู้มาใช้บริการ
 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานให้
ดียิ่งขึ้น
 -เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่
น ามาจ าน าของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ
 -เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการ

 -ร้ือถอนอาคารของเดิม 
จ านวน 2 หลัง
 -กอ่สร้างอาคารสถาน
ธนานบุาลฯ (หลังใหม)่  
เปน็อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น
จ านวน 1 หลัง พื้นที่รวม
ไมน่อ้ยกว่า 500 
ตารางเมตร พร้อมท าการ
ติดต้ังระบบไฟฟา้แสงสว่าง
และระบบสุขาภบิาล
พร้อมกอ่สร้างประตูร้ัว
ค.ส.ล. ที่จอดรถมี
หลังคาคลุม
พกิดัภมูศิาสตร์ :
14.9771217
102.0986967

14,500,000  -ร้อยละของ
งานกอ่สร้าง
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา
ที่ก าหนด
ค่าเปา้หมาย
: ร้อยละ 100

 -อาคารมคีวาม
มั่นคง แข็งแรง 
ปลอดภยั
 -สามารถอ านวย
ความสะดวกให้
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ

สถาน
ธนานบุาล

เทศบาลนคร
นครราชสีมา

1
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 



   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

2 กอ่สร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์  
ร้ัวและประตู
เข้าออก  
สถานสูีบจ่าย
อษัฎางค์

 -เพื่อใหส่้วนผลิตมี
อาคารสถานที่ส าหรับ
จอด/จัดเกบ็ยานพาหนะ
เคร่ืองกลหนกั
เคร่ืองสูบน้ า หรือ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการอื่นๆ
อย่างเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยเปน็สัดส่วน
ง่ายต่อการใช้งานหรือ
ดูแลรักษาเปน็การ
พฒันาพื้นที่ใช้สอยให้
เกดิประโยชนแ์ละ
คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

1.กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์และเทพื้น   
ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 860.00     
ตารางเมตร รายละเอยีด
ดังนี้
 -งานเทพื้น คสล.        
ความหนา 0.15 เมตร  
ขนาดพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
860.00 ตารางเมตร
 -กอ่สร้างอาคาร    
โครงสร้างเหล็ก          
พร้อมหลังคาเมทลัชีท  
ขนาดพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
800.00 ตารางเมตร
 -กอ่สร้างอาคาร คสล.  
ขนาด 8.00 x 3.50 เมตร  
จ านวน 1 งาน

3,770,000  -ส่วนผลิต  
ส านกัการ
ประปา
มอีาคาร
สถานที่ส าหรับ
ใช้งาน
อเนกประสงค์

 -การดูแลรักษา
และจัดเกบ็ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  
เปน็ไปด้วย        
ความเรียบร้อย

    ส่วนผลิต  
 ส านกัการ

ประปา
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

 -กอ่สร้างหอ้งน้ า ค.ส.ล. 
ขนาด 3.00x1.50 เมตร 
จ านวน 1 งาน
 -งานระบบไฟฟา้และ
งานสุขาภบิาล
 -งานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลนครนครราชสีมา
ก าหนด งบประมาณ
ด าเนนิการ 3,250,000 บาท
2.งานกอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. 
และโครงสร้างเหล็ก        
พร้อมประตูบานเล่ือน 
รายละเอยีดดังนี้
 -กอ่สร้างร้ัว ค.ส.ล. และ
เมทลัชีท พร้อมโครงสร้าง
เหล็กขนาด 2.00 x 155.00
เมตร
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   5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มสีมรรถนะสงู

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมอืงและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ. 02 

 -กอ่สร้างประตูบานเล่ือน
เหล็ก ขนาด 2.00x3.00 
เมตร      
 -งานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลนครนครราชสีมา
ก าหนด งบประมาณ
ด าเนนิการ 520,000 บาท
พกิดัภมูศิาสตร์
14.982306, 102.097910

                                  หนา้ 84

รวม 2 3,770,000 14,500,000 0 0 0



2566 2567 2568 2569 2570
1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น 

และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

 -ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนและ
บริการสาธารณะ (Smart Complain and E-Service 
Management System) โดยสามารถใช้งานผ่าน Line OA 
(Koratcity), Web Application, มีหน้าแจ้งขอรับบริการ
สาธารณะ (E-Service), มีหน้าแสดงผลข้อมูล และสรุปผลสถิติ 
ในรูปแบบต่างๆ (Dash Board) เป็นต้น (ราคาท้องถิ่น) 
(งานวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ)

500,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น 
และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

 -ระบบบริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice 
Response IVR) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพสายด่วน 1132 โดย
ระบบสามารถบริการประชาชนได้ตลอดเวลาไม่จ ากัดช่วงเวลา
และระยะเวลาในการส่ือสารด้วยระบบบริการโทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติ (Interactive Voice Response IVR) เป็นต้น 
(ราคาท้องถิ่น) (งานวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ)

500,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

หน้า 85

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เพ่ิมเติม ครั้งที ่3
แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เพ่ิมเติม ครั้งที ่3
แบบ ผ. 03 

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น 
และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

 -ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาและติดตามสถานะ
โครงการตามแผนพัฒนา ส าหรับเทศบาลนครนครราชสีมา 
(Smart Planing & Project Tracking Status ) โดยระบบ
สามารถจัดท าแผนพัฒนาและติดตามสถานะโครงการตาม
แผนพัฒนา สามารถใช้งานผ่าน Web Application, มีหน้า
แสดงผลและจัดการข้อมูล, สรุปผล, สถิติ ในรูปแบบต่างๆ 
(Dash Board) เป็นต้น (ราคาท้องถิ่น) (งานวเิคราะห์ระบบ
สารสนเทศ)

3,000,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

4 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น 
และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

 -ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการบุคลากร โดยระบบ
บริหารจัดการบุคลากร เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถ
ใช้งานผ่าน Web Application, มีหน้าแสดงผลและจัดการ
ข้อมูลบุคลากร เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น 
(ราคาท้องถิ่น)  (งานวเิคราะห์ระบบสารสนเทศ)

4,000,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 8,000,000 0 0 0 0
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2566 2567 2568 2569 2570
1 การรักษาความ

สงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น 
และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

 -เคร่ืองควบคุมสัญญาณไฟจราจร ชนิดไมโครคอนโทรลเลอร์
ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 เฟส พร้อมติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจร 
4 ต้น โคมสัญญาณไฟจราจรขนาด 300 ม.ม. 8 ชุด จ านวน 
1 ทางแยก (ราคาท้องถิ่น) ส่วนการโยธา

360,000 ส านักช่าง

หน้า 87

2 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น 
และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

 -ป้ายเตือนหัวเกาะพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 
มีแบตเตอร์ร่ีส ารองในตัวพร้อมเสาและอุปกรณ์จับยึด 
จ านวน 50 ตัวๆ ละ 30,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) 
ส่วนการโยธา

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักช่าง

รวม 660,000 300,000 300,000 300,000 300,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครั้งที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การรักษาความ

สงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์ทีดิ่น 
และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

 -เคร่ืองสูบน ้า แบบทุน่ลอย เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 4.5 แรงม้า สูบน ้าได้ ไม่น้อยกวา่ 2,500 
ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ ประกอบครบชุด จ้านวน 
5 เคร่ืองๆ ละ 400,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) 
(งานศูนย์ป้องกันฯ = 2, งานสถานีย่อยแห่งที ่1 = 1, 
งานสถานีย่อย แห่งที ่2 = 1, งานสถานีย่อย แห่งที ่3 = 1)

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ส้านัก
ปลัดเทศบาล

หน้า 88

รวม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครั้งที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



                    หนา้ 582566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคาพร้อมค่าติดต้ัง) แบบ
ต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 44 เคร่ืองๆ ละ 40,900 บาท (ราคามาตรฐาน)

899,800 899,800 โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -โต๊ะไมส้นขาเหล็ก ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 60 x ยาว 120 x
 สูง 75 ซม. จ านวน 12 ตัวๆ ละ 8,500 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส าหรับสวนภมูรัิกษ ์2

102,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -โต๊ะไม้สนขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 60
 x สูง 75 ซม. จ านวน 10 ตัวๆ ละ 5,300 บาท (ราคา
ท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

53,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 180 x สูง 75
 ซม. จ านวน 6 ตัวๆ ละ 25,600 บาท 
(ราคาท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

153,600 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

หนา้ 89

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



                    หนา้ 582566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -โต๊ะไม้ ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 120 
x สูง 105 ซม. จ านวน 8 ตัวๆ ละ 6,500 บาท (ราคา
ท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

52,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าเมลามีนลายไม้ 
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 
180 x สูง 75 ซม. จ านวน 20 ตัวๆ ละ 3,300 บาท 
(ราคาท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

66,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -เกา้อี้อาร์มแชร์ โครงเหล็ก ขาเหล็ก บุด้วยฟองน้ า หุ้ม
ด้วยผ้าหรือหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 85 x ยาว 
90 x สูง 67 ซม. จ านวน 6 ตัวๆ ละ 18,100 บาท (ราคา
ท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

108,600 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -เกา้อี้โซฟา 2 ที่นั่ง ท าจากไม้หวายเทียม บุด้วยฟองน้ า 
หุ้มด้วยผ้าลินิน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 180 x
 สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัวๆ ละ 14,900 บาท 
(ราคาท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

29,800 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

หนา้ 90



                    หนา้ 582566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -เกา้อี้ ท าจากไม้หวายเทียม ขาเหล็ก บุด้วยฟองน้ า หุ้ม
ด้วยผ้าลินิน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 80 x สูง 
75 ซม. จ านวน 4 ตัวๆ ละ 8,500 บาท (ราคาท้องถิน่) 
ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

34,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -เกา้อี้ขาไม้ เบาะนั่งบุด้วยฟองน้ าหุ้มด้วยผ้า ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 57 x ยาว 57 x สูง 80 ซม. จ านวน 30 
ตัวๆ ละ 7,400 บาท (ราคาท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

222,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -เกา้อี้ขาไม้ บุด้วยฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 45 x ยาว 34 x สูง 101 ซม. จ านวน 16 
ตัวๆ ละ 2,700 บาท (ราคาท้องถิน่) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

43,200 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 18 ช่อง จ านวน 2 หลังๆ ละ 8,000 
บาท (ราคามาตรฐาน) ส าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

16,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

หนา้ 91



                    หนา้ 582566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -เกา้อี้โครงเหล็ก เคลือบสีกนัสนมิ ที่นั่งเปน็ไมเ้ทยีม 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
1. เกา้อี้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 45 x ยาว 135 x สูง 45 ซม.
2. เกา้อี้  ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 45 x ยาว 45 x สูง 65 ซม.  
3. เกา้อี้  ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 45 x ยาว 45 x สูง 45 ซม.  
4. เกา้อี้  ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 40 x ยาว 45 x สูง 45 ซม.  
จ านวน 10  ชุดๆ ละ 25,100 บาท (ต้ังตามราคาทอ้งถิ่น) 
ส าหรับสวนภมูรัิกษ ์2

251,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -ชุดโต๊ะปนูลายไม ้1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เกา้อี้ 4 ตัว
1. โต๊ะ ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 75 x ยาว 120 x สูง 70 ซม.
2. เกา้อี้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 30 x ยาว 120 x สูง 45 ซม. 
3. เกา้อี้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 30 x ยาว 30 x สูง 45 ซม.  
  จ านวน 10  ชุดๆ ละ 4,100 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) ส าหรับ
สวนภมูรัิกษ ์2

41,000 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

หนา้ 92



                    หนา้ 582566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -มา้นั่งสนาม ขาท าจากคอนกรีตหล่อขึ้นรูป ที่นั่งท าจาก
ไมเ้ทยีม ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 39x ยาว 150 x สูง 45 
จ านวน 56 ตัวๆ ละ 7,400 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) 
ส าหรับสวนภมูรัิกษ ์2

414,400 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย

ส านกัการศึกษา

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนดิ 2 บาน ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
90X45X180 เซนติเมตร จ านวน 10 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

57,000 โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านกังาน

 -ปั๊มน้ า ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง จ านวน 4 
เคร่ืองๆ ละ 6,200 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)

24,800 โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)

รวม 2,568,200 899,800 0 0 0

หนา้ 93



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

 -รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่่ากว่า 90 กโิลวัตต์ จ่านวน 4 คันๆ ละ 
1,358,000 บาท (ราคามาตรฐาน) ส่าหรับ 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จ่านวน 1 คัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามคัคี) จ่านวน 1 คัน
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช่า) จ่านวน 1 คัน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปา่จิตตสามคัคี) จ่านวน 1 คัน

5,432,000 ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส่านกัการศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

 -รถยนต์โดยสารปรับอากาศ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 ล้อ ที่นั่ง
ผู้โดยสาร ไมน่อ้ยกว่า 40 ที่นั่ง ก่าลังแรงมา้สูงสุด 330 
แรงมา้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมน่อ้ยกว่า 7,700 ซีซี เกยีร์
อตัโนมติั พร้อมหอ้งสุขภณัฑ์ จ่านวน 1 คัน (ราคาทอ้งถิ่น)

5,600,000 โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
(อนสุรณ์ 70 ปี

 เทศบาล)

รวม 11,032,000 0 0 0 0

หนา้ 94

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

 -โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840X2160 พกิเซล 
ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน) ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสามคัคีรถไฟ จ านวน 2 เคร่ือง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กราชนกิลู จ านวน 3 เคร่ือง

150,000 ฝ่ายกจิการ
โรงเรียน

ส านกัการศึกษา

รวม 150,000 0 0 0 0

 หนา้ 95

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

 -กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตา จ านวน 9 ตัวๆ ละ 
30,000 บาท  (ราคามาตรฐาน)

90,000 90,000 90,000 โรงเรียน
เทศบาล 2

(วัดสมอราย)
ส านกัการศึกษา

รวม 90,000 90,000 90,000 0 0

 หนา้ 96

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
งานบา้นงานครัว

 -เคร่ืองท้าน ้าเย็นสแตนเลส ไร้สารตะกั่ว ขนาด 10
 หวักอ๊ก จ้านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 39,500 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

118,500 โรงเรียน
เทศบาล 3 

(ยมราชสามคัคี)

รวม 118,500 0 0 0 0

  หนา้ 97

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองวิง่ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 82 x ยาว 214 x สูง
 144 เซนติเมตร สามารถรองรับน า้หนักได้สูงสุด 182 
กโิลกรัม จ้านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 63,200 บาท (รวมภาษีค่า
ขนส่งและติดตั ง) (ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

189,600 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองเดินวงรี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 x ยาว 201 x สูง
 179 เซนติเมตร สามารถรองรับน า้หนักได้สูงสุด 180 
กโิลกรัม จ้านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 58,900 บาท (รวมภาษีค่า
ขนส่งและติดตั ง) (ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

176,700 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -จกัรยานนั่งตรงปั่น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 58 x ยาว 149 x
 สูง 112 เซนติเมตร สามารถรองรับน า้หนักได้สูงสุด 180 
กโิลกรัม จ้านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 52,500 บาท (รวมภาษีค่า
ขนส่งและติดตั ง) (ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

157,500 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อขาด้านหลังและน่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 99 x ยาว 152 x สูง 135 เซนติเมตร มีแผ่นน า้หนักรวม
 95 กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษีค่าขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

45,000 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

 หนา้ 98

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570

 หนา้ 98

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อต้นขาด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 
99 x ยาว 130 x สูง135 เซนติเมตร มีแผ่นน า้หนักรวม 110 
กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษีค่าขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

45,000 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อหัวไหล่ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 122 x 
ยาว 185 x สูง 132 เซนติเมตร มีแผ่นน า้หนักรวม 110 
กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษีค่าขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

45,000 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อสะโพกและต้นขาด้านนอก ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 86 x ยาว 155 สูง 135 เซนติเมตร มีแผ่นน า้หนัก
รวม 110 กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษีค่าขนส่งและ
ติดตั ง) (ราคาท้องถิน่) ส้าหรับสวนภูมิรักษ์ 2

45,000 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อสะโพกและต้นขาด้านใน ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 86 x ยาว 155 xสูง 135 เซนติเมตร มีแผ่น
น า้หนักรวม 110 กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษีค่า
ขนส่งและติดตั ง) (ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

45,000 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

หนา้ 99



2566 2567 2568 2569 2570

 หนา้ 98

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อหน้าอกและไหล่ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 
132 x ยาว 155 x สูง160 เซนติเมตร มีแผ่นน า้หนักรวม 94 
กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษีค่าขนส่งและติดตั ง) 
(ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

45,000 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กฬีา  -เคร่ืองฝึกกล้ามเนื อหลังส่วนบน แขนและไหล่ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 109 x ยาว 185 x สูง 234 เซนติเมตร มีแผ่น
น า้หนักรวม 110 กโิลกรัม จ้านวน 1 เคร่ือง (รวมภาษีค่า
ขนส่งและติดตั ง) (ราคาท้องถิน่) ส้าหรับศูนยเ์ยาวชนสุรนารี

45,000 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กและเยาวชน
ส้านกัการศึกษา

รวม 838,800 0 0 0 0

หนา้ 100



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

 -อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Accss Point) 
แบบที่ 2 จ านวน 16 ตัวๆ ละ 21,000 บาท  
(ราคามาตรฐาน)     

168,000 168,000 โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

 หนา้ 101

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 แบบ ผ. 03 

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

ติดต้ังระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) ภายใน
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จ านวน 1 ชุด 
(ราคาทอ้งถิ่น)  ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมมุมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกส านกังาน จ านวน 27 ตัว
2.อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง จ านวน 4 ตัว
3.Harddisk-10TB-Seagate-SKYHAWK จ านวน 1 ลูก
4.UTP Cacle Cat 5 INDOOR จ านวน 5 กล่อง
5.ตู้แร็ค 6U พร้อมพดัลม ปล๊ักไฟ จ านวน 1 ชุด
6.ปล๊ักไฟมกีราวด์ จ านวน 1 ชุด
7.สายไฟ VAF 2X2.5 SQ.MM. จ านวน 20 เมตร
8.ราง 2040 จ านวน 70 ทอ่น
9.กล่องพกัสาย 4X4 จ านวน 27 งาน
10.หวัเลน Boot หวั RJ-45 จ านวน 54 หวั
11.เดินสายสัญญาณพร้อมติดต้ังกล้องวงจรปดิติดต้ังตู้แร็ค 
เดินไฟตู้แร็ค

168,000 โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดสมอราย)

ส านกัการศึกษา

รวม 336,000 168,000 0 0 0

หนา้ 102



2566 2567 2568 2569 2570
1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน  -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนงั 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บทียีู
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน)             
(งบเงินบ ารุงศูนย์บริการ)                        
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิก์ลาง)

18,500 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน  -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนงั 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บทียีู
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 27,900 บาท   
(ราคามาตรฐาน) (งบเงินบ ารุงศูนย์บริการ) 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิก์ลาง)

55,800 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม หนา้ 103

3 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน  -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนงั 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บทียีู
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 37,900 บาท 
(ราคามาตรฐาน) (งบเงินบ ารุงศูนย์บริการ) 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1  (โพธิก์ลาง)

75,800 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

4 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน  -เคร่ืองปั๊มน้ าอตัโนมติั ขนาด 200 วัตต์   
พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 
(ราคาทอ้งถิ่น) กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

9,000 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน  -พดัลมติดผนงั ขนาดไมน่อ้ยกว่า 16 นิ้ว     
(ไมร่วมค่าติดต้ัง) จ านวน 6 ตัวๆ ละ 2,400 
บาท (ราคาทอ้งถิ่น) (งบค่าเส่ือมเงินบ ารุง
ศูนย์บริการ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 3       
(สวนพริกไทย)

14,400 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

หนา้ 104

6 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน  -พดัลมติดผนงั ขนาดไมน่อ้ยกว่า 16 นิ้ว     
(พร้อมติดต้ัง) จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,800 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น) (งบค่าเส่ือมเงินบ ารุง
ศูนย์บริการ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การ
เคหะ)

5,600 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 179,100



2566 2567 2568 2569 2570
1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 -รถยนต์สุขาเคล่ือนที่ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ   
 4 จังหวะ ก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่่ากว่า     
240 กโิลวัตต์ ติดต้ังระบบปรับอากาศ 
ประกอบด้วยหอ้งสุขา รวมไมน่อ้ยกว่า 10 หอ้ง
 จ่านวน 2 คันๆ ละ 9,000,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น) กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

18,000,000 ส่านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 18,000,000

หนา้ 105

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

 -เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
ขนาด 5000 ANSI lumens จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคามาตรฐาน) (งบค่าเส่ือมเงินบ ารุง
ศูนย์บริการ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 3       
(สวนพริกไทย)

49,900 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 49,900

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

หนา้ 106

เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

 -เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบดิจิตอล     
ชนดิพกพา จ านวน 10 เคร่ืองๆ ละ 5,500 บาท
 (ราคาทอ้งถิ่น)
(งบค่าเส่ือมเงินบ ารุงศูนย์บริการ)       
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิก์ลาง) = 3 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ) = 4  
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง) = 3

55,000 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

 -เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดด้วยคอมพวิเตอร์ 
(Spirometer) จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น)
(งบค่าเส่ือมเงินบ ารุงศูนย์บริการ)           
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิก์ลาง)

250,000 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

หนา้ 107

3 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

 -เคร่ือง Slit lamp กล้องจุลทรรศนต์รวจตา
พร้อมกล้องดิจิตอลในตัว จ านวน 1 เคร่ือง
(ราคาทอ้งถิ่น) (งบค่าเส่ือมเงินบ ารุงศูนย์บริการ)
งานจักษสุาธารณสุข

500,000 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

 -เคร่ืองวัดความดันโลหติ ชนดิอตัโนมติั     
แบบสอดแขน จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาทอ้งถิ่น)
(งบค่าเส่ือมเงินบ ารุงศูนย์บริการ)          
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง)

79,000 ส านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 884,000

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โรงงาน  -ปั๊มอดัฉีดล้างรถ ปั๊มชนดิ 3 ลูกสูบ            
ใช้มอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 3 แรงมา้                 
มทีอ่ส่งฉีดน ้าได้ 2 ทาง ใช้สายพานในการ
ขับเคล่ือน พร้อมสายฉีดน ้าและปนืฉีดแรงดัน 
จ้านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น)                  
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม

30,000 ส้านกั
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 30,000

หนา้ 108

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 3
แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  -เสาเหล็กส าหรับติดต้ังกล้องวงจรปิด 
จ านวน 12 ต้นๆ ละ 4,500 บาท
(ราคาท้องถิน่) ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
ส่วนช่างสุขาภิบาล (ส าหรับโครงการติดต้ัง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
โดยรอบบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย)

54,000 ส านักช่าง

หน้า 109

รวม 54,000 0 0 0 0

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

 -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840×2160 พิกเชล ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 19,000 บาท (ราคามาตรฐาน) 
(ส าหรับติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว = 1
งานควบคุมและตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสีย = 1

38,000 ส านักช่าง

หน้า 110

รวม 38,000 0 0 0 0

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

  จัดหาเคร่ืองเติมอากาศและอุปกรณ์ 
พร้อมติดต้ังส้าหรับสระน้้าโบราณ (สระแก้ว)
ประกอบด้วย
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย มอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 3 เฟส จ้านวน 4 
ชุดๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย แบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 
750 วัตต์ จ้านวน 3 ชุดๆ ละ 54,000 บาท 
เป็นเงิน 162,000 บาท
 -ค่าติดต้ังและตู้คอลโทรลพร้อมสายไฟ 
เป็นเงิน 74,000 บาท
(ราคาท้องถิน่) งานควบคุมและตรวจสอบ
การบ้าบัดน้้าเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล

348,000 ส้านักช่าง

หน้า 111

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

  จัดหาเคร่ืองเติมอากาศและอุปกรณ์ 
พร้อมติดต้ังส้าหรับสระน้้าโบราณ (สระขวัญ)
ประกอบด้วย
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย มอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 3 เฟส จ้านวน 3 
ชุดๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย แบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 
750 วัตต์ จ้านวน 2 ชุดๆ ละ 54,000 บาท
เป็นเงิน 108,000 บาท
 -ค่าติดต้ังและตู้คอลโทรลพร้อมสายไฟ 
เป็นเงิน 45,000 บาท
(ราคาท้องถิน่) งานควบคุมและตรวจสอบ
การบ้าบัดน้้าเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล

237,000 ส้านักช่าง

หน้า 112



2566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

  จัดหาเคร่ืองเติมอากาศและอุปกรณ์ 
พร้อมติดต้ังส้าหรับสระน้้าโบราณ (สระบัว)
ประกอบด้วย
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย มอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 3 เฟส  จ้านวน 2 
ชุดๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย แบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 
750 วัตต์ จ้านวน 2 ชุดๆ ละ 54,000 บาท
เป็นเงิน 108,000 บาท
 -ค่าติดต้ังและตู้คอลโทรลพร้อมสายไฟ
เป็นเงิน 32,000 บาท
(ราคาท้องถิน่) งานควบคุมและตรวจสอบ
การบ้าบัดน้้าเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล

196,000 ส้านักช่าง

หน้า 113



2566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

  จัดหาเคร่ืองเติมอากาศและอุปกรณ์
พร้อมติดต้ังส้าหรับสระน้้าโบราณ (สระหน้าวัด
ศาลาทอง) ประกอบด้วย
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย มอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 3 เฟส จ้านวน 4 
ชุดๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท 
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย แบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 
750 วัตต์ จ้านวน 3 ชุดๆ ละ 54,000 บาท 
เป็นเงิน 162,000 บาท
 -ค่าติดต้ังและตู้คอลโทรลพร้อมสายไฟ
เป็นเงิน 57,000 บาท
(ราคาท้องถิน่) งานควบคุมและตรวจสอบ
การบ้าบัดน้้าเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล

331,000 ส้านักช่าง

หน้า 114



2566 2567 2568 2569 2570
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

  จัดหาเคร่ืองเติมอากาศและอุปกรณ์พร้อม
ติดต้ังส้าหรับสระน้้าโบราณ (สระหนองโสน) 
ประกอบด้วย
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย มอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 3 เฟส จ้านวน 4 ชุดๆ ละ
 28,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท
 -เคร่ืองเติมอากาศชนิดทุ่นลอย แบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 
750 วัตต์ จ้านวน 4 ชุดๆ ละ 54,000 บาท 
เป็นเงิน 216,000 บาท
 -ค่าติดต้ังและตู้คอลโทรลพร้อมสายไฟ
เป็นเงิน 61,000 บาท
(ราคาท้องถิน่) งานควบคุมและตรวจสอบการ
บ้าบัดน้้าเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล

389,000 ส้านักช่าง

หน้า 115

รวม 1,501,000 0 0 0 0



2566 2567 2568 2569 2570
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 -เคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็งและข้ออ่อนเป็น
เคร่ืองตัดหญา้แบบสะพาย เคร่ืองยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 4 เคร่ืองๆ
 ละ 9,500 บาท (ราคามาตรฐาน)  ฝ่ายจัดการ
สภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
ส่วนช่างสุขาภิบาล

38,000 ส านักช่าง

หน้า 116

รวม 38,000 0 0 0 0

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ารวจ  -เคร่ืองกดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ เป็นเคร่ือง
ทดสอบการรับแรงอัด (Compressive 
Strength) ของคอนกรีตเป็นแบบต้ังพืน้    
ระบบส่งก าลังขับด้วยน้ ามันไฮดรอลิค        
อ่านวัดค่าแรงกดทดสอบด้วยระบบดิจิตอล 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด                  
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า ส่วนช่างสุขาภิบาล

750,000 ส านักช่าง

หน้า 117

รวม 750,000 0 0 0 0

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์

ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์
หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

  ติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ พร้อมอปุกรณ์
ประกอบด้วย         
 -กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือขา่ยแบบมมุมอง
คงที่ส าหรับติดต้ังภายในส านกังาน จ านวน 1 ชดุ
 -กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือขา่ยแบบมมุมอง
คงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกส านกังาน จ านวน 14 ชดุ
 -อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network 
Video Recorder) แบบ 16 ชอ่ง จ านวน 1 ชดุ
 -อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Swich) ขนาด 8 ชอ่ง จ านวน 5 ชดุ
 -เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 2 KVA จ านวน 1 ชดุ
 -เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จ านวน 5 ชดุ
 -อปุกรณ์ กระจาย สัญญาณ แบบ (L2 Switch) 
ขนาด 24  ชอ่ง แบบที่ 1 จ านวน 1 ชดุ
 -ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ 
แบที่ 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชดุ
 -อปุกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 
จ านวน 5 ชดุ
 -อปุกรณ์พร้อมติดต้ังใหง้านเสร็จสมบรูณ์    
(ราคาทอ้งถิ่น)  ฝ่ายจดัการสภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใชแ้ล้ว ส่วนชา่งสุขาภบิาล

481,000 ส านกัชา่ง

                            หนา้ 118

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 

2 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์
หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

 -กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือขา่ยแบบมมุมอง
คงที่ส าหรับติดต้ังภายในส านกังาน จ านวน 1 ชดุ 
เปน็เงิน 3,000 บาท
 -กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือขา่ยแบบมมุมอง
คงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกส านกังาน จ านวน 13 
ชดุๆ ละ 5,700 บาท
 -อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย (Network
Video Recorder) แบบ 16 ชอ่ง จ านวน 1 ชดุ 
เปน็เงิน 57,000 บาท
 -อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Swich) ขนาด 8 ชอ่ง จ านวน 4 ชดุๆ ละ 8,300 บาท
 -อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (L2 Switch) ขนาด
 24 ชอ่ง แบบที่ 1 จ านวน 1 ชดุ เปน็เงิน 4,500 บาท
 -ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ 
แบที่ 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชดุ เปน็เงิน 18,000
 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น) ฝ่ายจดัการคุณภาพน้ า 
ส่วนชา่งสุขาภบิาล (ส าหรับโครงการติดต้ังระบบ
กล้องโทรทศันว์งจรปดิพร้อมอปุกรณ์โดยรอบ
บริเวณระบบบ าบดัน้ าเสีย)

189,800 ส านกัชา่ง

                            หนา้ 119

รวม 670,800 0 0 0 0



2566 2567 2568 2569 2570
1 สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

 -เคร่ืองขยายเสียงมีล้อเคล่ือนที่ได้  ล าโพง 2 ทาง 
ขนาด 15 นิ้ว  มีขยายในตัว  ก าลังขับ 500 วัตต์  
มีค่าความถีต่อบสนองที่ 50 เฮริต์ ถึง 13 กิโลเฮิรต์
มีไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จ านวน 2 ตัว  
มีช่องเสียบ USB  สามารถเล่นวิทยุ FM ได้  สามารถ
เชือ่มต่อบูลทูธได้  ใช้แบตเตอร่ีในตัวและสามารถ
ชารท์ได้ จ านวน 20 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท 
(ราคาท้องถิน่)

60,000     60,000     60,000     60,000  กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 0 60,000 60,000 60,000 60,000

หน้า 120
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 อุตสาหกรรม

และการโยธา
ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  -เคร่ืองสกัดคอนกรีต แบบไฟฟ้าก าลังไฟ       
ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง  
(ราคาท้องถิน่) ส่วนการโยธา

45,000 ส านักช่าง

หน้า 121

รวม 45,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 อุตสาหกรรม

และการโยธา
ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 -เคร่ืองตัดหญา้ แบบล้อจักรยาน จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท (ราคามาตรฐาน)   
ส่วนการโยธา

24,000 ส านักช่าง

หน้า 122

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 -เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ แบบไร้สาย ขนาด
ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร พร้อมแบตเตอร่ี 
และแท่นชาร์ท จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 12,500 
บาท (ราคาท้องถิน่) ส่วนการโยธา

50,000 ส านักช่าง

รวม 74,000 0 0 0 0

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 อุตสาหกรรม

และการโยธา
ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน  -แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500 กิโลกรัม
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน) ส่วนการโยธา

40,000 ส านักช่าง

หน้า 123

รวม 40,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 อุตสาหกรรม

และการโยธา
ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย      
แบบมุมมองคงที่ส าหรับใช้ในงานรักษา     
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอืน่ๆ จ านวน 50 
ตัวๆ ละ 22,000 บาท (ราคามาตรฐาน)     
ส่วนการโยธา

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ส านักช่าง

หน้า 124

2 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 50 
เคร่ืองๆ ละ 5,700 บาท (ราคามาตรฐาน)    
ส่วนการโยธา

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 ส านักช่าง

รวม 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน  -เก้าอีพ้ักคอย 4 ที่นั่ง จ านวน 20 ชุดๆ ละ 
7,500 บาท (ราคาท้องถิน่) (งานสถานีขนส่งฯ 
แห่งที่ 1)

150,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน้า 125

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน  -พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 
14 ตัวๆ ละ 2,000 บาท (ราคาท้องถิน่) 
(งานสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1)

28,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 178,000 0 0 0 0

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่3

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 
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