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ค ำน ำ 
 
 

   
  ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีโครงการ 
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจ านวนงบประมาณของส านักช่าง โดยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และ
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้อนุมัติ และประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้น ารวบรวมเป็นเอกสารฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและติดตามการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                 เทศบาลนครนครราชสีมา 



  

สารบัญ 

  หน้า 
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองนารายณ์รังสฤษดิ์, คูเมืองมหิศราธิบดี, 

คูเมืองเศวตหัตถีคู่แดน, คูเมืองพลแสนฮึกหาญ และคูเมืองอีสานชาญชัย 
1 

รายการที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองชูไทศาลาลอย, คูเมืองพลล้าน    
ต้านปัญจา, คูเมืองบูรพารวมพล, คูเมืองพหลไกรเกริกหาญ, คูเมืองชลธารเทพสถิตย์ และ
คูเมืองนิรมิตรชลเขต 

2 

รายการที่ 3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองสาครเรศบุรารักษ์, คูเมืองพิทักษ์สีมารัฐ 
และคูเมืองยกกระบัตรลือเลื่อง 

3 

รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองปลัดเมืองเกรียงไกร, คูเมืองพิชัย      
ชุมพล และคูเมืองสัมฤทธิ์รณอริพ่าย 

4 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 

รายการที่ 1 
หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

หน้า 
3.3-51 
ล าดับที่ 

69 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะบริเวณตั้งแต่อาคาร TK PARK 
ถึงแยกถนนยมราชตัดถนนพลแสน 
 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์  
-เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนที่เข้าใช้บริการ 
 
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และคูเมือง  
พ้ืนที่ไม่นอ้ยกว่า 22,800 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
50,000,000 บาท 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
         - 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองนารายณ์
รังสฤษดิ์, คูเมืองมหิศราธิบดี, คูเมืองเศวตหัตถีคู่แดน,  
คูเมืองพลแสนฮึกหาญ และคูเมืองอีสานชาญชัย 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ ์ 
ของเมือง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ลานกิจกรรม 
สันทนาการ เป็นแหล่งออกก าลังกายของประชาชน     
ในเขตเทศบาล  
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรอบคูเมือง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
30,520 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
80,000,000 บาท 

 
เหตุผลและความจ าเป็น  : เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่ลานสาธารณะ, ลานกิจกรรม,            
ลานสันทนาการ, ลานกีฬา อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัยกับประชาชนผู้มาใช้บริการในพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการประชาชน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักช่าง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต ้คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
   : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง  คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร   

นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
 

รายการที่ 2 
หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

หน้า 
3.3-52 
ล าดับที่ 

70 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะบริเวณตั้งแต่แยกถนนยมราช
ตัดถนนพลแสนถึงสุดเขตคูเมืองนิรมิตรชลเขต 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์  
-เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนที่เข้าใช้บริการ 
 
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และคูเมือง  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 24,604 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
54,000,000 บาท 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
         - 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองชูไท        
ศาลาลอย, คูเมืองพลล้านต้านปัญจา, คูเมืองบูรพา    
รวมพล, คูเมืองพหลไกรเกริกหาญ, คูเมืองชลธาร       
เทพสถิตย์ และคูเมืองนิรมิตรชลเขต 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ ์ 
ของเมือง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ลานกิจกรรม 
สันทนาการ เป็นแหล่งออกก าลังกายของประชาชน     
ในเขตเทศบาล  
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรอบคูเมือง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
29,559 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
90,000,000 บาท 

 



 - 4 - 
 

เหตุผลและความจ าเป็น  : เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่ลานสาธารณะ, ลานกิจกรรม,            
อนุสรณ์สถาน, อาคารจัดแสดง, งานระบบ อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุดในการให้บริการประชาชน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักช่าง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
   : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามทีป่รากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
 

รายการที่ 3 
หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

หน้า 
3.3-53 
ล าดับที่ 

71 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะบริเวณตั้งแต่คูเมือง 
สาครเรศบูรารักษ์ถึงคูเมืองยกระบัตรลือเลื่อง 
 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  
-เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนที่เข้าใช้บริการ 
 
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และคูเมือง  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564      
          -                      
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
16,200,000 บาท 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองสาคร        
เรศบุรารักษ,์ คูเมืองพิทักษ์สีมารัฐ และคูเมือง
ยกกระบัตรลือเลื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ ์ 
ของเมือง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ลานกิจกรรม 
สันทนาการ เป็นแหล่งออกก าลังกายของประชาชน     
ในเขตเทศบาล  
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรอบคูเมือง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
10,110 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
30,000,000 บาท 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนทีล่านสาธารณะ, แปลงเกษตรสาธิต, ท่าน้ า
ทางเท้าริมตลาด, ภูมิทัศน์หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด, งานระบบ อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการประชาชน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักช่าง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
 

รายการที่ 4 
หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

หน้า 
3.3-53 
ล าดับที่ 

72 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะบริเวณตั้งแต่คูเมือง 
ปลัดเกรียงไกร ถึงคูเมืองสัมฤทธิ์รณอริพ่าย 
 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์  
-เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนที่เข้าใช้บริการ 
 
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และคูเมือง  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
20,000,000 บาท 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะรอบคูเมืองปลัดเมือง
เกรียงไกร, คูเมืองพิชัยชุมพล และคูเมืองสัมฤทธิ์        
รณอริพ่าย 
 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ ์ 
ของเมือง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ลานกิจกรรม 
สันทนาการ เป็นแหล่งออกก าลังกายของประชาชน     
ในเขตเทศบาล  
 
ช่องเป้าหมาย                                               
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรอบคูเมือง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
33,046 ตารางเมตร 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
          - 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
116,000,000 บาท 

 
เหตุผลและความจ าเป็น  : เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่ลานสาธารณะ, ลานรอบย่าโม,            
สวนรัก, รูปปั้นวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์, ประตูอนุสรณ์สถาน งานระบบ อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการประชาชน 
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หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักช่าง 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  


