
 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสมีา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 





 
 

 
 

      ค ำน ำ 
 

 

 ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ใช้แผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 28 
ตุลาคม 2565  นั้น ขณะนี้ปรากฏว่ามีโครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นการต้ังจ่ายเงินสะสม และต้ังจ่ายรายการใหม่ จึงได้รวบรวมมาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

แผนการด าเนินงาน ฉบับนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เก่ียวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลส าเร็จดังที่
คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป   

 
 
 

 
       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

       เทศบาลนครนครราชสีมา      
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

                          หน้า 
 

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ                          
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนมหาดไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) 1 
2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) 1 
3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนสรรพสิทธ์ิ (ถนนราชด าเนิน -ถนนไชยณรงค์) 2 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยมราช (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) 2 
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) 3 
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน  า ถนนก าแหงสงคราม (ถนนราชด าเนิน-ถนนไชยณรงค์) 4 
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษด์ิ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 5 
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมนัส (ถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธ์ิ) 6 
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 7 
10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) 8 
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) 9 

   
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ  

  

1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 หน้า 

บัญชีโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้ง ท่ี 1   

  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
1. โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 12 



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

ไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณ
ถนนมหาดไทย
(ถนนชุมพล-
ถนนไชยณรงค์)

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ    
จ านวน ไม่น้อยกวา่ 54 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
และระบบสายไฟลงใต้ดิน (เงินสะสม)    
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

3,500,000 ถนนมหาดไทย
(ถนนชุมพล-

ถนนไชยณรงค์)

ส่วนการโยธา
ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณ
ถนนจอมพล
(ถนนชุมพล-
ถนนประจักษ)์

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ   
จ านวน ไม่น้อยกวา่ 54 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
และระบบสายไฟลงใต้ดิน (เงินสะสม)   

 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

3,500,000 ถนนจอมพล
(ถนนชุมพล-

ถนนประจักษ)์

ส่วนการโยธา
ส านักการช่าง

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

3 ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณ
ถนนสรรพสิทธิ์
(ถนน
ราชด าเนิน-
ถนนไชยณรงค์)

 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ   
จ านวน  ไม่น้อยกวา่ 54 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
และระบบสายไฟลงใต้ดิน (เงินสะสม)   
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

3,500,000 ถนนสรรพสิทธิ์
(ถนน

ราชด าเนิน-
ถนนไชยณรงค์)

ส่วนการโยธา
ส านักการช่าง

4 ปรับปรุง          
ผิวจราจร         
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต           
ถนนยมราช
(ถนนชุมพล-      
ถนนประจักษ)์

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก     
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย
9.60-15.60 เมตร ยาว 781.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 9,310      
ตารางเมตร (เงินสะสม)  
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.977213  102.098394
14.978029  102.105555               
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 90 วนั

4,250,000 ถนนยมราช
(ถนนชุมพล-  
ถนนประจักษ)์

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

หน้า 2



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

5 ปรับปรุง          
ผิวจราจร        
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต        
ถนนอัษฎางค์ 
(ถนนชุมพล-    
ถนนประจักษ)์

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก   
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย 
10.80-14.90 เมตร ยาว 782.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 11,030     
ตารางเมตร (เงินสะสม)  
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.976209  102.098473
14.976426  102.105715              
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

5,553,000 ถนนอัษฎางค์ 
(ถนนชุมพล-  
ถนนประจักษ)์

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

หน้า 3



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

6 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต
พร้อม
รางระบายน้ า
ถนน               
ก าแหงสงคราม 
(ถนน
ราชด าเนิน-      
ถนนไชยณรงค์)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก   
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย
8.10-15.30 เมตร ยาว 845.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 8,630     
ตารางเมตร
 -ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
0.40x0.40 เมตร ทั้งสองฝ่ัง ยาวรวม 
290.00 เมตร (เงินสะสม)  
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.970584  102.101014
14.970744  102.106217               
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

5,570,000 ถนนก าแหง
สงคราม 

(ถนน
ราชด าเนิน-    
ถนนไชยณรงค์)

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

หน้า 4



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

7 ปรับปรุง          
ผิวจราจร       
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต         
ถนนจักรี-        
ถนนวชัรสฤษด์ิ
(ถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก    
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย 
13.86 เมตร ยาว 1,014.00 เมตร     
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 13,450    
ตารางเมตร (เงินสะสม)  
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.979244  102.100670
14.969932  102.101290              
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

6,780,000  ถนนจักรี-     
ถนนวชัรสฤษด์ิ
(ถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

หน้า 5



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

8 ปรับปรุง          
ผิวจราจร        
แอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต        
ถนนมนัส 
(ถนนพลแสน-    
ถนนสรรพสิทธิ)์

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก      
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย 
7.50-13.20 เมตร ยาว 825.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 7,650     
ตารางเมตร (เงินสะสม)  
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.979344  102.103054
14.971930  102.103721              
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

4,230,000 ถนนมนัส 
(ถนนพลแสน-
ถนนสรรพสิทธิ)์

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

หน้า 6



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

9 ปรับปรุง           
ผิวจราจร       
แอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต        
ถนนประจักษ-์
ถนนไชยณรงค์
(ถนนพลแสน-   
ถนนราชนิกูล)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย 
10.60-17.20 เมตร ยาว 1,095.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 12,780 
ตารางเมตร (เงินสะสม)    
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.979376  102.105460
14.970147  102.106284              
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

6,800,000 ถนนประจักษ-์
ถนนไชยณรงค์
(ถนนพลแสน-
ถนนราชนิกูล)

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

หน้า 7



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

10 ปรับปรุง 
ผิวจราจร 
แอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต  
พร้อมทางเทา้ 
และไฟฟา้   
สาธารณะ       
ถนนโยธา        
(จากถนน          
สุรนารี-ถนน
จอมสุรางค์ยาตร์)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก   
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย 
10.50-14.10 เมตร ยาว 446.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,211     
ตารางเมตร 
 -ปรับปรุงทางเทา้พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,449 ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน
ฝาบอ่พกัทอ่ระบายน้ าเหล็กหล่อ
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ   
จ านวน 1 ระบบ (เงินสะสม)  
พกิัดภมูิศาสตร์ :                   
14.976936 102.090890    
14.972827 102.090432                
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

8,617,000 ถนนโยธา (จาก
ถนนสุรนารี-ถนน
จอมสุรางค์ยาตร์)

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

หน้า 8



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

หน้า 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 

11 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต       
พร้อมทางเทา้
และไฟฟา้    
สาธารณะ        
ถนนเทศบาล    
(จากถนน
โพธิก์ลาง-ถนน
จอมสุรางค์ยาตร์)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก     
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้งเฉล่ีย
7.40-10.30 เมตร ยาว 158.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,340      
ตารางเมตร 
 -ปรับปรุงทางเทา้ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
490 ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝาบอ่
พกัทอ่ระบายน้ าเหล็กหล่อ 
 -ปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะ  
จ านวน 1 ระบบ (เงินสะสม)  
พกิัดภมูิศาสตร์ :                   
14.974284  102.086309     
14.972791  102.086512              
 :ส ารวจ ออกแบบ                        
 :จัดซ้ือจัดจ้าง                             
 :ด าเนินการก่อสร้าง 120 วนั

2,850,000 ถนนเทศบาล 
(จากถนน

โพธิก์ลาง-ถนน
จอมสุรางค์ยาตร์)

ฝ่ายวศิวกรรมโยธา
ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง
ส านักช่าง

รวม 11 55,150,000

หน้า 9



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

เพื่อการบริหาร    
จัดการเร่ืองร้องเรียน
และบริการสาธารณะ
 (Smart Complain 
and E-Service 
Management 
System)

 -ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียนและบริการสาธารณะ (Smart 
Complain and E-Service Management 
System) โดยสามารถใช้งานผ่าน Line OA 
(Koratcity), Web Application, มีหน้าแจ้ง
ขอรับบริการสาธารณะ (E-Service), มีหน้า
แสดงผลข้อมูล และสรุปผลสถิติ ในรูปแบบ
ต่างๆ (Dash Board) เปน็ต้น (ราคาทอ้งถิ่น) 
(งานวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ) (โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่)

500,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

หน้า 10

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1

เทศบำลนครนครรำชสีมำ

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 



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

หน้า 10

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 

2 ระบบสารสนเทศ  
เพื่อการจัดท า
แผนพฒันาและ
ติดตามสถานะ
โครงการตาม
แผนพฒันา       
ส าหรับเทศบาลนคร
นครราชสีมา      
(Smart Planing & 
Project Tracking 
Status )

 -ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนพฒันา
และติดตามสถานะโครงการตามแผนพฒันา 
ส าหรับเทศบาลนครนครราชสีมา (Smart 
Planing & Project Tracking Status )      
โดยระบบสามารถจัดท าแผนพฒันาและติดตาม
สถานะโครงการตามแผนพฒันา สามารถใช้งาน
ผ่าน Web Application, มีหน้าแสดงผลและ
จัดการข้อมูล, สรุปผล, สถิติ ในรูปแบบต่างๆ 
(Dash Board) เปน็ต้น (ราคาทอ้งถิ่น)          
(งานวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศ) (โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่)

3,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ

รวม 2 3,500,000

หน้า 11



 
 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 
ท่ีจะมีการด าเนินงานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
 

 



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

วนัแหง่ชัยชนะ    
ของทา้วสุรนารี

 -ด าเนินการตามโครงการจัดงานฉลอง
วนัแหง่ชัยชนะของทา้วสุรนารี

15,000,000 จังหวดั
นครราชสีมา

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

รวม 1  โครงการ 15,000,000

หน้า 12
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสีมา
งบประมาณรวม  15,000,000  บาท

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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