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เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3 

 

 

 

 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เทศบาลนครนครราชสีมา 





คํานํา 
 
 

   

  ตามที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปเม่ือวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแลวนั้น ปรากฏวามีโครงการ

ประเภทตอเติมและปรับปรุงอาคารของสํานักการประปา โครงการบํารุงรักษาซอมแซมระบบผลิตและ

สูบจายน้ําประปา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต และโครงการแกไขปญหาสัตวจรจัด

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา

จะไดรับ และงบประมาณ โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาไดอนุมัติ และประกาศใชแลวเมื่อวันท่ี 00 

สิงหาคม 2564 
 

  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ จึงไดนํารวบรวมเปนเอกสารฉบับนี้ เพ่ือใหผูบริหาร 

หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ และผูที่เก่ียวของไดใชเปนกรอบการดําเนินงานและติดตามการพัฒนา

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่นตอไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

         กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

                 เทศบาลนครนครราชสีมา 



  

สารบัญ 

  หนา 

รายการที่ 1 โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 1 

รายการที่ 2 โครงการบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจาย

น้ําประปา 

2 

รายการที่ 3 โครงการแกไขปญหาสัตวจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 3 

รายการที่ 4 โครงการงานสงกรานต 7 

รายการที่ 5 โครงการงานแหเทียนพรรษา 8 

รายการที่ 6 โครงการงานลอยกระทง 10 

รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-          

ถนนประจักษ) 

11 

รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล-           

ถนนประจักษ) 

12 

รายการที่ 9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอัษฎางค (จากถนนชุมพล-         

ถนนประจักษ) 

13 

รายการที่ 10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล- 

ถนนไชยณรงค) 

14 

รายการที่ 11  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล- 

ถนนไชยณรงค) 

15 

รายการที่ 12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนสรรพสิทธ์ิ (จากถนนวัชรสฤษดิ์- 

ถนนไชยณรงค) 

16 

รายการที่ 13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนกําแหงสงคราม                     

(จากถนนราชดําเนิน-ถนนไชยณรงค) 

17 

รายการที่ 14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์  

(จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

18 

รายการที่ 15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนมนัส (จากถนนพลแสน-              

ถนนสรรพสิทธ์ิ) 

19 

รายการที่ 16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนประจักษ-ถนนไชยณรงค  

(จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

20 



  

รายการที่ 17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนบัวรอง (จากถนนสุรนารี- 

ถนนจอมสุรางคยาตร) 

21 

รายการที่ 18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง- 

ถนนจอมสุรางคยาตร) 

22 

รายการที่ 19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีตถนนขางรานโอซากา 23 
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แนบทายประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา 

ฉบับที่          / 2564  ลงวันที่          สิงหาคม 2564 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการท่ี 1 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.1-115 

ลําดับที ่

20 

และ 

เปล่ียนแปลง 

ครั้งที่ 2 

รายการที่ 1 

 

ชองโครงการ 

ตอเติมปรับปรุงอาคารสํานักการประปาเทศบาล

นครนครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย                                              

ตอเติมและปรับปรุงอาคารสํานักการประปา

เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย 

-งานตอเติมอาคารโครงสรางเหล็ก ขนาด 

5.60x15.00 เมตร 3 ชั้น หรือพื้นท่ีกอสราง 

ไมนอยกวา 252.00 ตารางเมตร  พรอมระบบ

ไฟฟาแสงสวางและระบบสุขาภิบาล  

(ตามแบบที่กําหนด) เปนเงิน 4,000,000 บาท 

 
 

 

 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

4,000,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

          - 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

          - 

ชองโครงการ 

ตอเติมและปรับปรุงอาคารสํานกัการประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย                                               

ตอเติมและปรับปรุงอาคารสํานกัการประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมา ประกอบดวย 

-งานตอเติมอาคาร ค.ส.ล. พรอมตกแตงภายใน จํานวน   

2 ชั้น แบงเปนชั้นท่ี 1 ขนาด 5.50x15.00 เมตร และ     

ชั้นที่ 2 ขนาด 5.50x15.00 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม

นอยกวา 165.00 ตารางเมตร   

-งานปรับปรุงตกแตงภายในอาคารเดิม จํานวน 3 ชั้น 

ขนาดชั้นละ 16.00x15.00 เมตร หรือพื้นท่ีกอสรางไม   

นอยกวา 720.00 ตารางเมตร 

-ระบบงานไฟฟา งานสุขาภิบาล และงานอ่ืนๆ ตามแบบ  

ท่ีเทศบาลฯ กําหนด เปนเงิน 3,000,000 บาท 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

         - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

          - 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

3,000,000 บาท 
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เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ และปที่จะ

ดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการประปา 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 

รายการท่ี 2 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.1-118 

ลําดับที ่

23 

 

 

ชองโครงการ 

บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบ

ผลิตและสูบจายน้ําประปา 
 

ชองเปาหมาย                                              

งานบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณ

ระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา จํานวน 6 แหง 

ประกอบดวย 

1.โรงกรองนํ้าอัษฎางคเดมิ 

2.สถานีสูบจายน้ําอัษฎางคใหม 

3.โรงกรองนํ้าบานมะขามเฒา 

4.โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง 

5.โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน 

6.สถานีสูบน้ําดิบลําแซะ 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

     10,500,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

     10,500,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

     10,500,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

     10,500,000  บาท 

 

ชองโครงการ 

บํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงเคร่ืองจักรอุปกรณ

ระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา 
 

ชองเปาหมาย                                               

งานบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงเคร่ืองจักรอุปกรณ

ระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา จํานวน 6 แหง 

ประกอบดวย 

1.โรงกรองนํ้าอัษฎางคเดมิ 

2.สถานีสูบจายน้ําอัษฎางคใหม 

3.โรงกรองนํ้าบานมะขามเฒา 

4.โรงสูบน้ําดิบลําตะคอง 

5.โรงผลิตนํ้าประปาบานใหมหนองบอน 

6.สถานีสูบน้ําดิบลําแซะ 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

     10,500,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

     10,500,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

     10,500,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

     10,500,000  บาท 

 
 

เหตุผลและความจําเปน : มีการเปล่ียนแปลงชื่อโครงการ เพ่ือใหครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงาน 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการประปา 
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หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 

รายการท่ี 3 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.2-112 

และ 

3.2-113 

ลําดับที ่

8 

 

 

ชองโครงการ 

แกไขปญหาสัตวจรจัดในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา  
 

ชองวัตถุประสงค 

-เพื่อเปนการควบคุมและลดจํานวนประชากรสัตวจรจัด 

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

-เพื่อลดจํานวนปญหาเรื่องรองเรียนจากสัตวจรจัดใน

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

-เพื่อควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ

จากสัตวสูคนโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบาที่เกิดจากสัตว  

จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
    

ชองเปาหมาย                              

ปงบประมาณ  2561 - 2562  

-จับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัดในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ไปไวยังศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัย

บุรินทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 400 ตัว 

-ฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขจรจัดในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา ที่จับและเคลื่อนยายไปไวยัง

ศูนยพักพิงฯจํานวน 400 ตวั 

-ผาตัดทําหมันใหกับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาท่ีจับและเคลื่อนยายไปไวยังศูนยพักพิงฯ 

จํานวน 400 ตัว   
 

ปงบประมาณ 2563 - 2565                        

-จับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัดในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ไปไวยังศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัย

บุรินทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 120 ตัว 

-ผาตัดทําหมันใหกับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนคร

ชองโครงการ 

แกไขปญหาสัตวจรจัดในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา 
 

ชองวัตถุประสงค 

-เพ่ือเปนการควบคุมและลดจํานวนประชากรสัตวจรจัด

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

-เพ่ือเปนการแกไขและบรรเทาปญหาเรื่องรองเรียนจาก

สัตวจรจัดในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

-เพ่ือควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ

จากสัตวสูคนโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบาที่เกิดจากสัตว  

จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย    

 ปงบประมาณ  2561 - 2562  

-จับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัดในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ไปไวยังศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัย

บุรนิทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 400 ตัว 

-ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขจรจัดในเขต

เทศบาลนครนครราชสีมา ที่จับและเคลื่อนยายไปไวยัง

ศูนยพักพิงฯจํานวน 400 ตัว 

-ผาตัดทาํหมันใหกับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาที่จับและเคลื่อนยายไปไวยังศูนยพักพิงฯ 

จํานวน 400 ตัว   
 

ปงบประมาณ 2563 - 2565 

-สุมตรวจโรคไขหัดสุนัขโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจากสิ่ง 

คัดหลั่งดวยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไขหัด

สุนัขแบบเรว็ (Rapid test) ในตัวอยางสัตวจรจัดที่จับ

และเคลื่อนยายไปยังศูนยพักพิงฯ จํานวน 12 ตัวอยาง                      
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

นครราชสีมาท่ีจับและเคลื่อนยายไปไวยังศูนยพักพิงฯ 

จํานวน 120 ตัว 

 
 

 

 

-สุมตรวจโรคพิษสุนัขบาในตัวอยางสัตวจรจัด ที่จับและ

เคลื่อนยายไปไวยังศูนยพักพิงฯ จํานวน 12 ตัวอยาง 

 
 

 

 

 

 

                                                             

 

ชองตัวช้ีวัด (KPI)                                             

-รอยละของสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายไดรับการจับและ

เคลื่อนยายไปไวที่ศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรนิทร                        

 

 

                                                                 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 80 
 

-เรื่องรองเรียนจากสัตวจรจัดไดรับการตรวจสอบติดตาม

และแกไขจนยุติเรื่องได ภายใน 1 เดือน 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 80 
 

-รอยละของสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายที่ไดรับการจับและ

เคลื่อนยายไปไวที่ศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร   

ไดรบัการผาตัดทําหมัน 

-จับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ไปไวยังศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัย

บุรนิทร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 60 ตัว 
 

 

 

 

 

 

-ผาตัดทาํหมันใหกับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาที่จับและเคลื่อนยายไปไวยังศูนยพักพิงฯ 

จํานวน 60 ตัว 

-สุมตรวจโรคพิษสุนัขบาโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก

น้ําลายดวยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส          

พิษสุนัขบาแบบเร็ว (Rapid test) ในตัวอยางสัตวจรจัด

ที่จับและเคลื่อนยายไปยังศูนยพักพิงฯ จํานวน 6 

ตัวอยาง 

 

ชองตัวชี้วัด (KPI)                                             

-รอยละของตัวอยางสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายท่ีไดรับการ

สุมตรวจหาเชื้อโรคไขหัดสุนัขโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก

สิ่งคดัหลั่งดวยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส      

ไขหัดสุนัขแบบเร็ว (Rapid test) ไมพบเชื้อ 

 

คาเปาหมาย 

:รอยละ 100 
 

-รอยละของสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายไดรับการจับและ

เคลื่อนยายไปไวที่ศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร 

 

คาเปาหมาย 

:รอยละ 100 
 

-เร่ืองรองเรียนจากสัตวจรจัดที่ยังไมไดรับการติดตาม

แกไขหรือบรรเทาปญหาลดลง 
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

 

คาเปาหมาย 

:รอยละ 80 
 

 

-รอยละของสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายที่ไดรับการจับและ

เคลื่อนยายไปไวที่ศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร 

ไดรบัการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา    

คาเปาหมาย 

:รอยละ 80 
 

 

 

 

 

 

-รอยละของตัวอยางสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายที่ไดรบัการ

สุมตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนขับาโดยวิธีการตรวจหาเชื้อ

จากน้ําลายดวยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส     

พิษสุนัขบาแบบเร็ว (Rapid test) ไมพบเชื้อ 

  

คาเปาหมาย 

:รอยละ 100 

 

ชองผลที่คาดวาจะไดรับ                                           

-ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

มีความรูความเขาใจและมีความตระหนักถึง 

ความรับผิดชอบในการดูแลสัตวเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น

ตลอดจนลดปญหาการนําสัตวที่เลี้ยงไวมาปลอย

กลายเปนสัตวจรจัด 

-ปญหาเร่ืองรองเรยีนจากสัตวจรจัดในเขต 

เทศบาลนครนครราชสีมาลดลงหรอืไดรบัการตรวจสอบ

ติดตามแกไขจนสามารถยุติเร่ืองรองเรียนไดภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมมากกวากอนการดําเนินโครงการ 

-สัตวจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีจํานวน

ลดลง ทําใหงายตอการเฝาระวังและควบคุมโรค       

พิษสุนัขบา 

 

 

คาเปาหมาย 

:รอยละ 100 

 

-รอยละของสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายที่ไดรับการจับและ

เคลื่อนยายไปไวที่ศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร 

ไดรับการผาตัดทําหมัน  

คาเปาหมาย 

:รอยละ 100 
 

 

 

-รอยละของตัวอยางสุนัขจรจัดกลุมเปาหมายท่ีไดรบัการ

สุมตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบาโดยวิธีการตรวจหาเช้ือ

จากน้ําลายดวยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส    

พิษสุนัขบาแบบเร็ว (Rapid test) ไมพบเชื้อ 

 

คาเปาหมาย 

:รอยละ 100   

 

ชองผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                           

-                  (ยกเลิก) 

 

 

 

 

-ปญหาเรื่องรองเรียนจากสัตวจรจัดในเขต 

เทศบาลนครนครราชสีมาลดลงหรือไดรับการตรวจสอบ

ติดตามแกไขหรือบรรเทาปญหาไดภายในระยะเวลาที่

เหมาะสมมากกวากอนการดําเนินโครงการ 

-สัตวจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีจํานวน

ลดลง ทําใหงายตอการเฝาระวังและควบคมุโรค       

พิษสุนัขบา 
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

ชองงบประมาณ ป 2561 

190,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

120,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

120,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

120,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

120,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2561 

190,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

120,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

120,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

120,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

120,000  บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลและความจําเปน :  

ดวยทางจังหวัดนครราชสีมา โดยผูวาราชการจังหวัด ไดมีนโยบายในการจัดระเบียบสุนัขจรจัดในเขต

พื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือเปนการแกไขบรรเทาปญหาจากสุนัขจรจัดที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน โดยดําเนินการจับและเคลื่อนยายสุนัขจรจัดไปไวยังศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร 

ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และเนื่องจากงานสัตวแพทย ไดรับการประสานจาก

หัวหนากลุมงานพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนคณะทํางานคัดกรอง        

สุนัขจรจัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาเขาศูนยพักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร วาทางศูนยพักพิงฯ ไดปรับ

หลักเกณฑและข้ันตอนการนําสุนัขจรจัดเขาไปไวที่ศูนยพักพิงฯ ใหม เพ่ือใหมีความเหมาะสม เชน ตองมี

หนังสือจากผูวาราชการจังหวัดเพ่ือขอความอนุเคราะหในการนําสุนัขจรจัดเขาไปไวยังศูนยพักพิงฯ ตองมีการ

สุมตรวจหาเชื้อและคัดกรองสุนัขที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคติดตอรายแรงกอนนําเขาไปไวที่ศูนยพักพิงฯ เปนตน  

ทั้งนี้จึงมีความจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงแกไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ดังกลาวเพ่ือให

การดําเนินงานในการแกไขปญหาดานสัตวจรจัดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมามีความสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน 
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หนวยงานรับผิดชอบ :  งานสัตวแพทย กลุมงานสัตวแพทย สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

                              สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ  รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง          

               คือหมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 

รายการท่ี 4 
 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.4-10 

ลําดับที่ 

5 

ชองโครงการ 
โครงการงานสงกรานต  
 

ชองวัตถุประสงค 
-เพื่อสงเสริม สนับสนุน และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม

ชองโครงการ 
โครงการงานสงกรานต 
  

ชองวัตถุประสงค 
-เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

 ทองถ่ินใหคงอยูสืบตอไป 
-เพื่อเปนการอนุรักษไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย 
-เพื่อเปนการทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือเสริมสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ 
-เพื่อการนนัทนาการ และพักผอนหยอนใจ ตลอดจน
สงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัด 
 

ชองเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดกิจกรรมงานสงกรานต เพ่ือใหประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดใกลเคียงไดรวมพิธีเจริญ    
พระพุทธมนต พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง   
พิธีรดน้ําขอพร และการประกวดขบวนแห  
 

 
ชองผลที่คาดวาจะไดรับ 
-เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดชวยกันสงเสริม
ประเพณีของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
-เยาวชน และประชาชนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน 
และเพ่ือความสามัคคีในหมูคณะ 
-การอนุรักษไวเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
-ประชาชนไดรับการพักผอนหยอนใจและนันทนาการ 
 
 
                                 

ทองถ่ินใหคงอยูสืบตอไป 
-เพ่ือเปนการอนุรักษไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย 
-เพ่ือเปนการทํากิจกรรมรวมกันอยางรวมสมัยโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-เพ่ือการนันทนาการ และพักผอนหยอนใจ ตลอดจน
สงเสริมการทองเท่ียวภายในจังหวัด 
 

ชองเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดกิจกรรมงานสงกรานต เพื่อใหประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดใกลเคียงไดรวมพิธีเจริญ    
พระพุทธมนต พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
พิธีรดน้ําขอพร การประกวดขบวนแห และนําเสนอการ
จัดกจิกรรมงานสงกรานตผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ  
 

ชองผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
-เยาวชน และประชาชนทั่ วไป  ไดชวย กันสงเสริม
ประเพณีของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
-เยาวชน และประชาชนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน 
และเพ่ือความสามัคคีในหมูคณะ 
-การอนุรักษไวเปนมรดกทางวัฒนธรรมและทันสมัยใน
ยุคดิจิทัล 
-ประชาชนไดรับการพักผอนหยอนใจและนันทนาการ 
 

 

เหตุผลและความจําเปน  :  เนื่องจากฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นควรปรบัเปลี่ยนการดาํเนิน

กิจกรรมงานสงกรานตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือจัดโครงการดังกลาว 

หนวยงานรับผิดชอบ  : ฝายสงเสรมิศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักการศกึษา 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ  รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง          

               คือหมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 

รายการท่ี 5 
 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.4-11 

ลําดับที่ 

6 

 

ชองโครงการ 
โครงการงานแหเทียนพรรษา 
 

ชองวัตถุประสงค 
-เพื่อสงเสริม สนับสนุนและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
และความรูความสามารถของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
-เพื่อเปนการอนุรักษฟนฟู และเสริมสรางความสามัคคี
ของกลุมบุคคลตางๆ  
-เพื่อโนมนาวจิตใจชวยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา และ
สืบทอดงานดานพุทธศิลป 
-เพื่อการสันทนาการพักผอนหยอนใจ และเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยว  
 
 
 
 

ชองเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดใหมีงานแหเทียนพรรษา มีการเชิญชวนหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คุมวัด ชุมชน   
ตางๆ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเขารวมงาน 
รวมสงผลงานการประดิษฐตนเทียนพรรษา และจัดสง
ขบวนแหเขารวมประกวดโดยมีประชาชนรวมงาน 
100,000 คน  
 

ชองผลที่คาดวาจะไดรับ 
-เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดชวยกันสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและความรูความสามารถของคนใน
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
-เยาวชนและประชาชนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน และ
เพื่อความสามัคคีในหมูคณะ  
-เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดรับรู และสงเสริม
ความสําคัญในวันพุทธศาสนา 
-สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

ชองโครงการ 
โครงการงานแหเทียนพรรษา 
 

ชองวัตถุประสงค 
-เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
และความรูความสามารถของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
-เพ่ือเปนการอนุรักษฟนฟู และเสริมสรางความสามัคคี
ของกลุมบุคคล จัดกิจกรรมอยางรวมสมัยโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-เพ่ือโนมนาวจิตใจชวยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา และ
สืบทอดงานดานพุทธศิลป 
-เพ่ือการสันทนาการพักผอนหยอนใจ และเปนการ
สงเสริมการทองเท่ียว  
 

ชองเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดใหมีงานแหเทียนพรรษา มีการเชิญชวนหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คุมวัด ชุมชน   
ตาง ๆ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา รวมสง  
ผลงานการประดิษฐตนเทียนพรรษา และจัดสงขบวน  
แหเขารวมประกวด และนําเสนอการจัดกิจกรรมงาน 
แหเทียนพรรษาผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ   
 

ชองผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
-เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดชวยกันสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและความรูความสามารถของคนใน
ทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
-เยาวชนและประชาชนไดประกอบกิจกรรมรวมกัน เพ่ือ
ความสามัคคี ในหมู คณ ะ เกิ ดการพัฒ น าในด าน
ศิลปวัฒนธรรมอยางสรางสรรคทันสมัยในยุคดิจิทัล 
-เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดรับรู และสงเสริม
ความสําคัญในวันพุทธศาสนา 
-สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
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เหตุผลและความจําเปน  :  เนื่องจากฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นควรปรบัเปลี่ยนการดาํเนิน

กิจกรรมงานสงกรานตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือจัดโครงการดังกลาว 

หนวยงานรับผิดชอบ  : ฝายสงเสรมิศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักการศกึษา 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ  รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง          

               คือหมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 

รายการท่ี 6 
 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.4-13 

ลําดับที่ 

8 

 

ชองโครงการ 
โครงการงานลอยกระทง 
 

ชองวัตถุประสงค 
- เพ่ือสงเสริมและอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  
ใหคงอยูสืบไป 
- เพ่ือสงเสริมความสามัคคีของกลุมบุคคลตางๆ  ในการ
จัดกจิกรรมรวมกัน 
- เพ่ือสงเสรมิความคิดริเริ่มสรางสรรค  และพัฒนาการ
ดานศิลปะในการรวมกิจกรรม 
-เพื่อเปนการสงเสรมิการทองเท่ียวภายในจังหวัด
นครราชสีมา 
 
 

ชองเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- เพ่ือจัดใหเยาวชน และประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาท้ังภาครัฐ และเอกชนรวมมือกับเทศบาล
โดยจัดใหมีการประกวดประดิษฐกระทง การประกวด
หนูนอยนพมาศ การประกวดขบวนแห การแสดง
มหรสพสมโภช 
 

ชองผลที่คาดวาจะไดรับ 
-วัฒนธรรมประเพณทีองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู
สืบไป 
- เกิดความสามัคคีในหมูผูรวมจัดงาน องคกร และ
ประชาชน 
- เกิดการพัฒนาในดานศิลปวัฒนธรรมอยางสรางสรรค  
- เปนการกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา 
                                 

ชองโครงการ 
โครงการงานลอยกระทง 
 

ชองวัตถุประสงค 
- เพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  
ใหคงอยูสืบไป 
- เพื่อสงเสริมความสามัคคีของกลุมบุคคลตางๆ  ในการ
จัดกิจกรรมรวมกัน 
- เพื่อสงเสรมิความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และพัฒนาการ
ดานศิลปะกิจกรรมอยางรวมสมัยโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัด
นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- เพื่อจัดใหเยาวชน และประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมมือกับเทศบาล 
โดยจัดใหมีการประกวดประดิษฐกระทง การประกวด
ขบวนแหการแสดงมหรสพสมโภช และนําเสนอการจัด
กิจกรรมงานลอยกระทงผานสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ  
 

ชองผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
-วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู
สืบไป 
- เกิดความสามัคคีในหมูผูรวมจัดงาน องคกร และ
ประชาชน 
- เกิดการพัฒนาในดานศิลปวัฒนธรรมอยางสรางสรรค 
ทันสมัยในยุคดิจิทัล 
- เปนการกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา 

เหตุผลและความจําเปน  :  เนื่องจากฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นควรปรบัเปลี่ยนการดาํเนิน

กิจกรรมงานสงกรานตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ
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โรคติดตอเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือจัดโครงการดังกลาว 

หนวยงานรับผิดชอบ  : ฝายสงเสรมิศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักการศกึษา 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ  รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง          

               คือหมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการท่ี 7 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

34 

ลําดับที่ 

1 

 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนพลแสน 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 786.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,864 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,444,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนพลแสน 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 740.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,800 

ตารางเมตร  

  

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,662,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกท้ัง การยกระดับผิวจราจรขึ้นจะเปนปญหา
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ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการร้ือ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร        

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

 

 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการท่ี 8 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

35 

ลําดับที่ 

2 

 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนยมราช 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 781.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8,923 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,254,000 บาท 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนยมราช 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 781.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 9,310 

ตารางเมตร  

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

4,227,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกทั้ง การยกระดับผิวจราจรข้ึนจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการร้ือ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร        

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการท่ี 9 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

36 

ลําดับที่ 

3 

 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนอัษฎางค 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 782.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,941 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 
 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอัษฎางค 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 782.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11,030 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปา 
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,610,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

21,633,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกทั้ง การยกระดับผิวจราจรข้ึนจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการรื้อ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสรางเดิม นอกจากนั้นซึ่งมีความจําเปนตองกอสรางงานวางทอระบบ

เมนประปา เพ่ือปรับปรุงระบบเดิม และใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน และเปนการ

กอสรางไปในคราวเดียวกันกับงานกอสรางปรบัปรุงผิวจราจร จึงตองเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือเพ่ิมปรมิาณ

งานและงบประมาณในการปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 10 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

37 

ลําดับที่ 

4 

 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนจอมพล 

(จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 785.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 10,540 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,826,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจอมพล 

(จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 785.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,400 

ตารางเมตร  

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

4,375,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกทั้ง การยกระดับผิวจราจรข้ึนจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการรื้อ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 11 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

38 

ลําดับที่ 

5 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนมหาดไทย

(จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 785.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8,948 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,308,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมหาดไทย

(จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 785.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 9,320 

ตารางเมตร  

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,975,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวแอสฟลทติกคอนกรีตแบบ   

ทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตรายจาก

อุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกทั้ง การยกระดับผิวจราจรข้ึนจะเปนปญหาตอ

ชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการร้ือผิวจราจร

เดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคาร้ือผิวและซอมแซมผิวจราจรชั้นรองผิว     

ทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 
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หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 12 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

39 

ลําดับที่ 

6 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนสรรพสิทธ์ิ

(จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 554.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,226 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

2,444,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์

(จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 554.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,430 

ตารางเมตร  

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

2,627,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  
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เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกท้ัง การยกระดับผิวจราจรขึ้นจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการรื้อ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 13 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

40 

ลําดับที่ 

7 

 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนกําแหง

สงคราม (จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 556.60 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,426 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

2,355,000  บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

          -  

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนกําแหง

สงคราม (จากถนนราชดําเนิน-ถนนไชยณรงค) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 845.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,630 

ตารางเมตร  

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

3,386,000  บาท           

ชองงบประมาณ ป 2565                          

          - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกทั้ง การยกระดับผิวจราจรขึ้นจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการร้ือ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
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หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 14 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

41 

ลําดับที่ 

8 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนจักรี- 

ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 967.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 12,254 

ตารางเมตร 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

4,432,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจักรี- 

ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 1,014.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

13,450 ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปา 
 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

7,200,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกท้ัง การยกระดับผิวจราจรขึ้นจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการร้ือ       

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสรางเดิม นอกจากนั้นซึ่งมีความจําเปนตองกอสรางงานวางทอระบบ

เมนประปา เพ่ือปรับปรุงระบบเดิม และใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน และเปนการ
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กอสรางไปในคราวเดียวกันกับงานกอสรางปรบัปรุงผิวจราจร จึงตองเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือเพ่ิมปรมิาณ

งานและงบประมาณในการปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 15 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

42 

ลําดับที่ 

9 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนมนัส  

(จากถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 772.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,752 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

2,690,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมนัส  

(จากถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธ์ิ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 825.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,650 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปา 
 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

6,726,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  
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เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวแอสฟลทติกคอนกรีตแบบ   

ทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตรายจาก

อุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกทั้ง การยกระดับผิวจราจรข้ึนจะเปนปญหาตอ

ชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการร้ือผิวจราจร

เดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคาร้ือผิวและซอมแซมผิวจราจรชั้นรองผิว     

ทางเดมิ เพ่ิมจากคากอสรางเดิม นอกจากนั้นซึ่งมีความจําเปนตองกอสรางงานวางทอระบบเมนประปา 

เพ่ือปรับปรุงระบบเดิม และใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน และเปนการกอสรางไป

ในคราวเดียวกันกับงานกอสรางปรับปรุงผิวจราจร จึงตองเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อเพ่ิมปริมาณงานและ

งบประมาณในการปรับปรงุผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 16 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

43 

ลําดับที่ 

10 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนประจักษ- 

ถนนไชยณรงค (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 951.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 11,278 

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรงุผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนประจักษ- 

ถนนไชยณรงค (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 1,095.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

12,780 ตารางเมตร  

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

4,371,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

5,867,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกท้ัง การยกระดับผิวจราจรขึ้นจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการรื้อ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 17 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

47 

ลําดับที่ 

14 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนบัวรอง 

(จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางคยาตร) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 369.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,011 

ตารางเมตร 
 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนบัวรอง 

(จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางคยาตร) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 405.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,680 

ตารางเมตร 
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หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

1,907,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

2,347,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกท้ัง การยกระดับผิวจราจรขึ้นจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการร้ือ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

 

 

 

 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 18 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม ชองโครงการ ชองโครงการ 



 - 29 - 
 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

50 

ลําดับที่ 

17 

 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตีถนนเทศบาล 

(จากถนนโพธ์ิกลาง-ถนนจอมสุรางคยาตร) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 158.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,296 

ตารางเมตร 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

505,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเทศบาล 

(จากถนนโพธ์ิกลาง-ถนนจอมสุรางคยาตร) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 158.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,350 

ตารางเมตร 
 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

497,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน :  

เนื่องจากตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดิม เปนการกอสรางงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

แบบทับหนาถนนเดิม ซึ่งปจจุบันไดพบวา มีระดับสูงใกลเคียงระดับทางเทาเดิม ซึ่งอาจเปนอันตราย

จากอุบัติเหตุจากการจราจรตออาคาร และผูใชทางเทา อีกท้ัง การยกระดับผิวจราจรขึ้นจะเปนปญหา

ตอชองระบายน้ํา ที่บริเวณทางเทา จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยเปนการรื้อ        

ผิวจราจรเดิมแลวกอสรางใหมในระดับเดิม ซึ่งตองมีการคํานวณคารื้อผิวและซอมแซมผิวจราจร       

ชั้นรองผิวทางเดิม เพ่ิมจากคากอสราง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 3 
 

รายการที่ 19 

หนา/

ลําดับ 
เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 

57 

ลําดับที่ 

24 

 

 

ชองโครงการ 

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนขางรานโอซากา 

 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรบัปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 94.00

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 620 ตารางเมตร พรอม

เปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

          - 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

639,000 บาท 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนขาง 

รานโอซากา 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 94.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 570  

ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝารางเหล็กหลอ 

  

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

453,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 
 

เหตุผลและความจําเปน :  

1. เพ่ือใหการปรับปรุงผิวจราจรถนนขางรานโอซากา มีความสอดคลองกับถนนสายหลัก (ถนนสุรนารี

และถนนโพธ์ิกลาง) ที่มีการปรับปรุงผิวจราจรเปนชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต 

2. เนื่องจากเดิมระบบระบายนํ้าเปนชนิดรางระบายนํ้าขนาด 0.40×0.40 เมตร แตมีการระบุใน

แผนพัฒนาเทศบาลฯ เปน “ฝาบอพักเหล็กหลอ” จึงจําเปนตองแกไขใหถูกตองเปน “ฝารางระบายน้ํา

เหล็กหลอ” 

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักการชาง 
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หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง คือ 

หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
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