


  

 

 

 

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 

(พ.ศ. 2561 – 2565)  

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 

 

 

 

 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เทศบาลนครนครราชสีมา 



  

สารบัญ 

  หนา 

รายการที่ 1 โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมา 

1 

รายการที่ 2 โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมา 

3 

รายการที่ 3 โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมา 

5 

รายการที่ 4 โครงการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมา 

7 

รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนยมราช  

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

9 

รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอัษฎางค  

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

10 

รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมรางระบายน้ํา และระบบประปา 

ถนนกําแหงสงคราม (จากถนนราชดําเนิน-ถนนไชยณรงค) 

11 

รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์  

(จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

12 

รายการที่ 9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนประจักษ-ถนนไชยณรงค  

(จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

13 

รายการที่ 10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทางเทา และไฟฟาสาธารณะ  

ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางคยาตร) 

14 

รายการที่ 11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทางเทา และไฟฟาสาธารณะ  

ถนนบุรินทร (จากถนนสุรนารี-ถนนมติรภาพ) 

15 

รายการที่ 12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทางเทา และไฟฟาสาธารณะ  

ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางคยาตร) 

16 
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แนบทายประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา 

ฉบับท่ี 610 / 2564  ลงวันที่ 23 กันยายน  2564 

รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 

รายการท่ี 1 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
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หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.1-80 

ลําดับที่ 

11 

 

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรกัษาความสะอาด เขต 1 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

ชองเปาหมาย                                               

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขน

ขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมาประกอบดวย  

-เคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทยีม 

(GPS) ชนิดติดต้ังกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัดระดับ

น้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต                             

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล (Airtime 

and App Monitor Reports System) จากเคร่ืองหา

พิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม (GPS) และ

อุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเซน็ต 

ชนิดติดตั้งในรถยนต  

เปาหมายดาํเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของ

รถเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน 12 คัน 

   ป 2563  จํานวน 17 คัน 

   ป 2564  จํานวน 20 คัน 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

310,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

440,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

520,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

          - 

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรักษาความสะอาด เขต 1 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 

ชองเปาหมาย   

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บ 

ขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมาประกอบดวย  

-เครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม 

(GPS) ชนิดติดตั้งกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัด 

ระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต    

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล (Airtime 

and App Monitor Reports System)  

จากเครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ 

ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามัน

รถยนตแบบเปอรเซ็นต ชนิดติดตั้งในรถยนต  

เปาหมายดําเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน 12 คัน 

   ป 2563  จํานวน 17 คัน 

   ป 2564  จํานวน 20 คัน 

   ป 2565  จํานวน 12 คัน 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

310,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

440,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

520,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

77,000 บาท 
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เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองติดตั้งระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ือง และการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

คือ หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 2 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
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หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.1-81 

ลําดับที่ 

12 

 

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรกัษาความสะอาด เขต 2 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย                                               

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขน

ขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย  

-เคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทยีม 

(GPS) ชนิดติดต้ังกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัด

ระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต ชนิดติดต้ังใน

รถยนต                              

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล 

(Airtime and App Monitor Reports System) 

จากเคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามัน

รถยนตแบบเปอรเซน็ต ชนิดติดตั้งในรถยนต 

เปาหมายดาํเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน 7 คัน 

   ป 2563  จํานวน 9 คัน 

   ป 2564  จํานวน 12 คัน 
 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

180,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

240,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรกัษาความสะอาด เขต 2 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย   

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บ 

ขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย  

-เคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม 

(GPS) ชนิดติดต้ังกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัด 

ระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต ชนิดติดต้ังใน 

รถยนต                              

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล  

(Airtime and App Monitor Reports System)  

จากเคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ 

ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามัน 

รถยนตแบบเปอรเซน็ต ชนิดติดตั้งในรถยนต 

เปาหมายดาํเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง 

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน 7  คัน 

   ป 2563  จํานวน 9  คัน 

   ป 2564  จํานวน 12 คัน 

   ป 2565  จํานวน  6 คัน 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

180,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

240,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

310,000 บาท 
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หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

310,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

          - 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

38,000 บาท 
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เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองติดตั้งระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ือง และการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

คือ หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 3 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
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หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.1-82 

ลําดับที่ 

13 

 

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรกัษาความสะอาด เขต 3 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย                                               

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขน

ขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย  

-เคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม 

(GPS) ชนิดติดต้ังกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัด

ระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต  ชนิดติดตั้งใน

รถยนต                              

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล 

(Airtime and App Monitor Reports System) 

จากเคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทยีม (GPS) และอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามัน

รถยนตแบบเปอรเซน็ต ชนิดติดตั้งในรถยนต  

เปาหมายดาํเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน 8 คัน 

   ป 2563  จํานวน 10 คัน 

   ป 2564  จํานวน 12 คัน 
 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

210,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

260,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

310,000 บาท 

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรกัษาความสะอาด เขต 3 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย   

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บ 

ขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย  

-เคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม 

(GPS) ชนิดติดต้ังกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัด 

ระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต  ชนิดติดตั้งใน

รถยนต                              

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล 

(Airtime and App Monitor Reports System)  

จากเคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ 

ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามัน

รถยนตแบบเปอรเซน็ต ชนิดติดตั้งในรถยนต  

เปาหมายดาํเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน  8 คัน 

   ป 2563  จํานวน 10 คัน 

   ป 2564  จํานวน 12 คัน 

   ป 2565  จํานวน  9 คัน 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

210,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

260,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

310,000 บาท 
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หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

          - 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

57,000 บาท 
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เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองติดตั้งระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ือง และการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

คือ หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 4 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 
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หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

หนา 

3.1-83 

ลําดับที่ 

14 

และ 

เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 2 

รายการที่ 1 

 

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรกัษาความสะอาด เขต 4 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย                                               

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขน

ขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย  

-เคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทยีม 

(GPS) ชนิดติดต้ังกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัด

ระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต ชนิดติดต้ังใน

รถยนต                              

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล 

(Airtime and App Monitor Reports System) 

จากเคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามัน

รถยนตแบบเปอรเซน็ต ชนิดติดตั้งในรถยนต 

เปาหมายดาํเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน 11 คัน 

   ป 2563  จํานวน 13 คัน 

   ป 2564  จํานวน 15 คัน 
 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

290,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

350,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

ชองโครงการ 

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะ            

มูลฝอยงานรกัษาความสะอาด เขต 4 เทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 

ชองเปาหมาย   

จัดทําระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

ดวยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บ 

ขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบดวย  

-เคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม 

(GPS) ชนิดติดต้ังกับรถยนต และอุปกรณตรวจวัด 

ระดับน้ํามันรถยนตแบบเปอรเช็นต ชนิดติดต้ังใน 

รถยนต                              

-ระบบรวบรวมจัดเก็บและจัดทํารายงานขอมูล 

(Airtime and App Monitor Reports System)  

จากเคร่ืองหาพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ 

ดาวเทียม (GPS) และอุปกรณตรวจวัดระดับน้ํามัน

รถยนตแบบเปอรเซน็ต ชนิดติดตั้งในรถยนต  

เปาหมายดาํเนินการจัดทําระบบขอมูลพิกัดทาง

ภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงาน 

ของรถเก็บขนขยะมูลฝอยดังนี้ 

   ป 2562  จํานวน 11 คนั 

   ป 2563  จํานวน 13 คัน 

   ป 2564  จํานวน 15 คัน 

   ป 2565  จํานวน 13 คัน 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

290,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2563 

350,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

390,000 บาท 
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หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

390,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

          - 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

83,000 บาท 
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เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมคีวามจําเปนตองติดต้ังระบบขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณ

ดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ือง และการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

คือ หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 5 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 35 

ลําดับที่ 2 

เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 3 

รายการที่ 8 

 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนยมราช 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 781.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

9,310 ตารางเมตร  

 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

4,227,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนยมราช 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 781.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 9,310 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปาชนิด HDPE PE 

100 PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 780.00 

เมตร 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

6,580,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองกอสรางงานวางทอระบบเมนประปา เพ่ือปรับปรุง    

ระบบเดิม และใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน และเปนการกอสรางไปในคราวเดียวกันกับ   
งานกอสรางปรับปรุงผิวจราจร จึงตองเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อเพ่ิมปริมาณงานและงบประมาณในการปรับปรุง    
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
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หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

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

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 6 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 36 

ลําดับที่ 3 

เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 3 

รายการที่ 9 

 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอัษฎางค 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 782.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

11,030 ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปา 

 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

21,633,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 
 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอัษฎางค 

(จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 782.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11,030 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปาชนิด HDPE PE 

100 PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 

1,560.00 เมตร 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

11,000,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีจําเปนตองปรับลดปริมาณงานระบบทอเมนประปาในถนนยมราช    

และถนนประจักษ เพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่การดําเนินงาน 
 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

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

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 7 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 40 

ลําดับที่ 7 

เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 3 

รายการที่ 

13 

 

ชองโครงการ 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนกําแหง

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                          

         - 

 
 

ชองโครงการ 
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอม         
รางระบายน้ํา และระบบประปา ถนนกําแหงสงคราม 
(จากถนนราชดําเนิน-ถนนไชยณรงค) 

 
 

ชองเปาหมาย 
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 845.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,630 

ตารางเมตร กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 

0.40x0.60 เมตร ความยาว 290.00 เมตร และงาน   

วางทอเมนประปา ชนิด HDPE PE 100 PN 6 ขนาด 

160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 555.00 เมตร 
 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

6,150,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองกอสรางงานวางทอระบบเมนประปา เพ่ือปรับปรุง   

ระบบเดิม และใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน และเปนการกอสรางไปในคราวเดียวกันกับ   
งานกอสรางปรับปรุงผิวจราจร จึงตองเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อเพ่ิมปริมาณงานและงบประมาณในการปรับปรุง   



 - 21 - 
 

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต และเพ่ิมระบบระบายน้ํา เพ่ือรองรับปริมาณน้ําทิ้งจากหนวยงานราชการใน
บริเวณโครงการ                         

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

คือ หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 6 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 8 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 41 

ลําดับที่ 8 

เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 3 

รายการที่ 

14 

 

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                          

         - 

 
 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจักรี- 

ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 1,014.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

13,450 ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปาชนิด 

HDPE PE 100 PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร            

ยาวประมาณ 735.00 เมตร 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

7,500,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เน่ืองจากมีการเพิ่มจํานวนวงรอบการจายน้ําประปา (LOOP) เพ่ือใหสามารถ

ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

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

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการท่ี 9 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 43 

ลําดับที่ 10 

เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 3 

รายการที่ 

16 

 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนประจักษ- 

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 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

5,867,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 
 

ชองโครงการ 

ปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนประจักษ- 

ถนนไชยณรงค (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 1,095.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

12,780 ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปา 

ชนิด HDPE PE 100 PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร      

ยาวประมาณ 330.00 เมตร 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

6,880,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองกอสรางงานวางทอระบบเมนประปา เพ่ือปรับปรุง   

ระบบเดิม และใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน และเปนการกอสรางไปในคราวเดียวกันกับ   
งานกอสรางปรับปรุงผิวจราจร จึงตองเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อเพ่ิมปริมาณงานและงบประมาณในการปรับปรุง   
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
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หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

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

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการที่ 10 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 48 

ลําดับที่ 15 

 

ชองโครงการ 
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนโยธา 
(จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางคยาตร) 
 
 
 
 

ชองเปาหมาย 
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 446.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,211 ตารางเมตร 

 

 
 

 

 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

2,002,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 
 

ชองโครงการ 
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  
พรอมทางเทา และไฟฟาสาธารณะ ถนนโยธา  
(จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางคยาตร) 
 
 

ชองเปาหมาย 
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 446.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,211 

ตารางเมตร  

-ปรับปรุงทางเทา พื้นที่ไมนอยกวา 1,449 ตารางเมตร 

พรอมเปลี่ยนฝา บอพักทอระบายน้ําเหล็กหลอ 

-ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1 ระบบ 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

8,617,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองปรับปรุงทางเทา และปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ          

ในคราวเดยีวกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการประชาชน                                        

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
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หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

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

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการที่ 11 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 49 

ลําดับที่ 16 

 

ชองโครงการ 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  

ถนนบุรินทร (จากถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) 
 

 

 

 

ชองเปาหมาย 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,490 ตารางเมตร 

 

 
 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

952,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 
 

ชองโครงการ 
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  

พรอมทางเทา และไฟฟาสาธารณะ ถนนบุรินทร       

(จากถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) 
 

 

ชองเปาหมาย 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,490 

ตารางเมตร  

-ปรับปรุงทางเทา พื้นที่ไมนอยกวา 660 ตารางเมตร 

พรอมเปลี่ยนฝา บอพักทอระบายน้ําเหล็กหลอ 

-ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1 ระบบ 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

4,948,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองปรับปรุงทางเทา และปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ          

ในคราวเดยีวกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการประชาชน                                        

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
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หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

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

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 
 

รายการที่ 12 

หนา/ลําดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี  6 

หนาที่ 50 

ลําดับที่ 17 

เปลี่ยนแปลง 

คร้ังที่ 3 

รายการที่ 

18 

 

ชองโครงการ 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนเทศบาล 

(จากถนนโพธ์ิกลาง-ถนนจอมสุรางคยาตร) 

 

 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 158.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

1,350 ตารางเมตร 

 

 
 

 

 

 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

497,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 
 

ชองโครงการ 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทางเทา 
และไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธ์ิกลาง-
ถนนจอมสุรางคยาตร) 
 

ชองเปาหมาย                                               

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ยาว 158.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,340 

ตารางเมตร  

-ปรับปรุงทางเทา พื้นที่ไมนอยกวา 490 ตารางเมตร 

พรอมเปลี่ยนฝา บอพักทอระบายน้ําเหล็กหลอ  

-ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1 ระบบ 

 
 

ชองงบประมาณ ป 2561 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2562                         

          - 

ชองงบประมาณ ป 2563 

          - 

ชองงบประมาณ ป 2564                           

2,850,000 บาท 

ชองงบประมาณ ป 2565                          

         - 

 

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากมีความจําเปนตองปรับปรุงทางเทา และปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ          

ในคราวเดยีวกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการใหบริการประชาชน                                        

 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักชาง 
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หมายเหตุ : รายการที่ขีดเสนใต คือ รายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง : หมายเลขหนาและเลขลําดับที่แสดง       

คือ หมายเลขตามท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 6 
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