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คำนำ 
 
 

   
  ตามที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปเมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีโครงการ 
เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และปีงบประมาณในบางรายการของ
แผนพฒันาฯ ดังกล่าว  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)       
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้อนุมั ติ และประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่       
14  กุมภาพันธ์  2565 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้นำรวบรวมเป็นเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและติดตามการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ินต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                 เทศบาลนครนครราชสมีา 



  

สารบญั 

  หน้า 
รายการที่ 1 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนใน

เขตเทศบาลนครนครราชสมีา 
1 

รายการที่ 2 โครงการเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสงูจากสายเปลอืยเป็นสายหุ้มฉนวน โรงสูบน้ำเข่ือนลำตะคอง 3 
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รายการเปลีย่นแปลง 

 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 
รายการท่ี 1 

หน้า/ลำดบั เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-100 
ลำดับที ่1 

 
 

ช่องโครงการ 
ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 

วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
เข้าร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข รวมทัง้ด้านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ในชุมชน 
-เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
ที่เข้าร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข สามารถดำเนินงานครบทัง้ 3 
โครงการต่อชุมชน  
 

ช่องตัวชี้วัด                                               
-ร้อยละของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา  
เข้าร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข รวมทัง้ด้านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมในการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข สามารถ
ดำเนินงานครบทั้ง 3 โครงการต่อชุมชน ร้อยละ 100 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
-ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา เข้าร่วมในการ
ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิง่แวดล้อมที่สง่ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
-ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสมีาทีเ่ข้าร่วมใน

ช่องโครงการ 
เงินอุดหนุนสำหรบัการดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 

วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
เข้าร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ตามความเหมาะสมกบัสภาพปญัหา
และบริบทของพื้นที ่
 
-เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
ที่เข้าร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข สามารถดำเนินงานโครงการได้ครบ 
ทุกชุมชน 
 

ช่องตัวชี้วัด                                               
-ร้อยละของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา  
เข้าร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ตามความเหมาะสมกบัสภาพปญัหา
และบริบทของพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  
-ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมในการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข สามารถ
ดำเนินงานอย่างน้อย 1 โครงการต่อชุมชน ร้อยละ 100  
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
-ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา  
เข้าร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข ตามความเหมาะสมกบัสภาพปญัหา
และบริบทของพื้นที่      
-ประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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หน้า/ลำดบั เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขสามารถดำเนินงานครบทั้ง 3 โครงการต่อ
ชุมชน 
-ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและ 
มีส่วนร่วมในกจิกรรมการดูแลสุขภาพ การป้องกัน 
การเกิดโรค การสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล้อม 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
          1,200,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
          1,800,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
          1,800,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
          1,800,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
         1,800,000 

 

 

 

ได้รับการดูแล หรือบริการด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 
-ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและ 
มีส่วนร่วมในกจิกรรมการดูแลสุขภาพ การป้องกัน 
การเกิดโรค การสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล้อม  
  

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
     1,200,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2562                         
     1,800,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
     1,800,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2564                           
     1,800,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2565                          
     1,800,000   

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการใช้งบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดย
ระบุ      การดำเนินการโครงการ ให้ชุมชนเลือกทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามความ
เหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 20,000 บาท 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
 

หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
   : หมายเลขหน้าและเลขลำดับที่แสดง  คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนคร   

นครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
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รายการเปลีย่นแปลง 

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 
รายการท่ี 2 

หน้า-ลำดบั เดิม แก้ไขเป็น 
หน้า 

3.4 – 131  
ลำดับที่ 6 

ช่องโครงการ 
เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสงูจากสายเปลือยเป็น
สายหุ้มฉนวน โรงสบูน้ำเข่ือนลำตะคอง 

ช่องเป้าหมาย 
เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสงูจากสายเปลือย 
เป็นสายหุ้มฉนวน โรงสบูน้ำเข่ือนลำตะคอง 
รายละเอียดดังนี ้
-สาย SAC ขนาด 185 ตร.มม. ยาว 4,080 ม. 
-เสาไฟฟ้าคอนกรีต ยาว 14 เมตร จำนวน 9 ต้น 
-คอนกรีต ขนาด 2.5 เมตร จำนวน 9 ท่อน 
-ล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 6 ชุด 
-ดร็อปเอาท์ จำนวน 6 ชุด 
-ลูกถ้วยแขวน จำนวน 180 ลูก 
-ลูกถ้วยไลนโ์พสท์ จำนวน 105 ลูก 
-ปรีฟอร์ม SAC ขนาด 185 ตร.มม.  
จำนวน 60 เส้น 
-เหล็กประกบไม้คอน จำนวน 18 อัน 
-อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
-งานรือ้ถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14.7547 101.56 

 

 

 

 

 

 

ช่องโครงการ 
เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสงูจากสายเปลือยเป็น
สายหุ้มฉนวน โรงสบูน้ำเข่ือนลำตะคอง  

ช่องเป้าหมาย 
เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสงูจากสายเปลือยเป็น
สายหุ้มฉนวน โรงสบูน้ำดิบเข่ือนลำตะคอง 
รายละเอียดดังนี ้
1.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน 

งานด้านแรงสูง 

-รื้อถอนสายอลูมเินียมแกนเหล็ก ขนาด 95 ตร.มม. 

วงจรที่ 2 จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 1,100 ม. 

-ปักเสาคอนกรีต ขนาด 14.30 ม. จำนวน 13 ต้น 
-พาดสายเคเบลิอากาศ ขนาด 185 ตร.มม.  
วงจรที่ 2 จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 1,100 ม. 
พร้อมติดตัง้อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด 
งานด้านหม้อแปลง 
-รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงและรือ้ถอน
อุปกรณ์ป้องกัน 
-ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงพรอ้มติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันครบชุด 
2.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอกงานด้านแรงสูง 
-รื้อถอนสายอลูมเินียมแกนเหล็กขนาด 95 ตร.มม. 
วงจรที่ 2 จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 540 ม. 
-รื้อถอนสายอลูมเินียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม. 
จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 40 ม. พรอ้มรือ้ถอน
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด 
-ปักเสาคอนกรีต ขนาด 14.30 ม.จำนวน 4 ต้น 
-พาดสายเคเบลิอากาศ ขนาด 185 ตร.มม.  
วงจรที่ 2 จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 540 ม.พร้อม
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หน้า-ลำดบั เดิม แก้ไขเป็น 

 

 

 

 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
            - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562 
            - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
     4,700,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2564 
            - 
ช่องงบประมาณ ปี 2565 
            - 

ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 
-ปักเสาคอนกรีต ขนาด 12 ม.จำนวน 1 ต้น 
-พาดสายเคเบลิอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 
3 เส้น ระยะทาง 40 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบหัวเสาครบชุด 
พิกัดภูมิศาสตร์ : 14.7547 101.56 

ช่องงบประมาณ ปี 2561 
            - 
ช่องงบประมาณ ปี 2562 
            - 
ช่องงบประมาณ ปี 2563 
             - 
ช่องงบประมาณ ปี 2564 
             - 
ช่องงบประมาณ ปี 2565 
       4,700,000 
 

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียด เป้าหมาย และงบประมาณของโครงการ  
ให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ และบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักการประปา 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขลำดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
 


