
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 

เพิ่มเติม ครั้งที ่2 

 

 

 





ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา ส าหรับใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในช่วง
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติมไปแล้ว 1 ฉบับ นั้น 
 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครนครราชสีมา ยังไม่ครอบคลุม และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ นอกจากนี้
เทศบาลนครนครราชสีมายังจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอ และได้มาตรฐานอันจะท าให้การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบำลนครนครรำชสีมำ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 

โดยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 ตามนัยข้อ 22 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

 

 

           กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

         เทศบาลนครนครราชสีมา 
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สารบัญ 

 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน ้า ซอยเนินทรายต่อจากถนนเดิม 1 
2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน ้า ถนนสืบศิริ ซอย 29 ต่อจากถนนเดิม 2 
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ถนนมหาชัย ซอย 7 ต่อจากถนนเดิม 3 
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ถนนมิตรภาพ ซอย 4/26 แยกซ้ายมือที่ 2 4 
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร 5 
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ถนนมิตรภาพ 4/19 6 
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน ้า ถนนสืบศิริ ซอย 3/1 7 
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ถนนสืบศิริ ซอย 17 8 
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน ้า ถนนสืบศิริ ซอย 39 9 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน ้า ถนนพายัพทิศ ซอย 9/15 แยกซ้ายมือที่ 1 10 
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยล้าปรุ 2/8 เชื่อมซอยกิ่งสวายเรียง 11 
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 22/6 12 
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้าวสุระ ซอย 3/4 13 
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้าวสุระ 3 ตั งแต่แยกซอย 3/13 ถึงบ้านเลขท่ี 604 14 
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัย (ติดถนนสุรนารายณ์) 15 
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ถนนกีฬากลาง (ถนนช้างเผือก-ถนนมิตรภาพ) 16 
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช้างเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชยั ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) 17 
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  หน้า 
 แผนงานการพาณิชย์  

1 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้าดิบโรงผลิตน ้าประปาบ้านใหม่หนองบอน 18 
2 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนมุขมนตรีด้านทิศเหนือ 19 
3 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนมุขมนตรีด้านทิศใต้ 20 
4 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดมด้านทิศตะวันออก 21 
5 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดมด้านทิศตะวันตก 22 
6 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนสืบศิริด้านทิศตะวันออกและถนนสืบศิริ ซอย 17 23 
7 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/3 25 
8 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/5 26 
9 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/7 27 

10 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/9 28 
11 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/11 29 
12 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/19 30 
13 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/21 31 
14 โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเดชอุดม ซอย 14/23 32 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
 แผนงานการศึกษา  

1 โครงการอบรมวินัยจราจร  33 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 แผนงานเคหะและชุมชน  

1 โครงการบริหารจัดการเพ่ิมพื นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 34 
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  หน้า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

1 โครงการก่อสร้างอาคารและประตูระบายน ้า ถนนมิตรภาพซอย 4 35 
2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ถนนมิตรภาพ ซอย 4 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนตะคองเก่า 36 
3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ซอยท่าตะโก 37 
4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ถนนมานะศิลป์ข้างบ้านเลขที่ 288/2 38 
5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ถนนเซนต์เมรี่ ซอย 17 39 
6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ถนนมิตรภาพ ซอย 5 40 
7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ถนนมุขมนตรี ซอย 6 (ข้างวัดหนองจะบก) 41 
8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3 42 
 แผนงานการพาณิชย์  

1 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 43 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ  
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

1 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 44 
2 โครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง 46 
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 48 
4 โครงการถนนคนเดิน 50 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง  
 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

1 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล 
 

52 
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  หน้า 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

1 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 54 
 แผนงานการพาณิชย์  

1 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 55 
   
 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 56 
 แผนงานการศึกษา 58 
 แผนงานสาธารณสุข 60 
 แผนงานเคหะและชุมชน 61 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 63 
 แผนงานการพาณิชย์ 64 
   
   
   

 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมือง
และสังคมแบบบรูณาการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

17      52,341,000        -    -             -    -              -   -              -   -              17             52,341,000       

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 6        38,900,000        8      4,645,000    14             43,545,000       
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  รวม 23      91,241,000       8      4,645,000    -    -              -   -              -   -              31            95,886,000      

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

เทศบาลนครนครราชสีมา

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

 1 - 1

แบบ ผ. 01 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและ

เทา่เทยีม
2.1 แผนงานการศึกษา 1        100,000            1      100,000       1       100,000       1      100,000        1      100,000       5              500,000            

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  รวม 1        100,000           1      100,000      1       100,000      1      100,000       1      100,000      5              500,000           

                 2 - 2

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

เทศบาลนครนครราชสีมา

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,500,000         1      1,500,000    1       1,500,000     1      1,500,000     1      1,500,000     5               7,500,000         

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

-     -                  3      67,980,000   1       9,000,000     2      5,200,000     2      3,800,000     8               85,980,000       

3.3 แผนงานการพาณิชย์ 1        200,000            1      200,000       1       200,000       1      200,000        1      200,000       5               1,000,000         

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  รวม 2        1,700,000        5      69,680,000  3       10,700,000  4      6,900,000    4      5,500,000    18            94,480,000      

 3 - 3

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

เทศบาลนครนครราชสีมา

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มี

ประสิทธิภาพ

4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม
 และนันทนาการ

4        5,600,000         4      5,600,000    4       5,600,000     4      5,600,000     4      5,600,000     20            28,000,000       

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  รวม 4        5,600,000        4      5,600,000    4       5,600,000    4      5,600,000    4      5,600,000    20            28,000,000      

 4 - 4
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

เทศบาลนครนครราชสีมา

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ระบบการบรหิารงานสู่
องค์การที่มีสมรรถนะสูง
5.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

1 380,000            1 380,000       1 380,000       1 380,000        1 380,000       5               1,900,000         

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ   
การโยธา

1 130,000             -  -  -  -  -  -  -  - 1               130,000            

5.3 แผนงานการพาณิชย์  -  - 1 567,800  -  -  -  -  -  - 1               567,800            
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  รวม 2        510,000           2      947,800      1       380,000      1      380,000       1      380,000      7              2,597,800        

รวม 32      99,151,000       20    80,972,800  9       16,780,000  10    12,980,000   10    11,580,000  81            221,463,800     

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

เทศบาลนครนครราชสีมา

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

 5 - 5
แบบ ผ. 01 



2566 2567 2568 2569 2570
1 กอ่สร้างถนน 

ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน ้า
ซอยเนนิทราย
ต่อจากถนนเดิม

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 
2.85 เมตร  ยาว 28.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
44 ตารางเมตร กอ่สร้าง
รางระบายน ้า ขนาด
0.40x0.40 เมตร ทั งสองฝ่ัง
ความยาวรวม 56.00 เมตร 
พิกดัภมูศิาสตร์ : 
14.964801 102.060036 
14.964349 102.060083

225,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 1

ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

2 กอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน ้า
ถนนสืบศิริ 
ซอย 29       
ต่อจากถนนเดิม

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
2.15 เมตร ยาว 128.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
275 ตารางเมตร กอ่สร้าง
รางระบายน ้าขนาด 
0.40x0.40 เมตร ทั งสองฝ่ัง
ความยาวรวม 256.00 เมตร
พิกดัภมูศิาสตร์ : 
14.955581 102.067348 
14.954682 102.067946

1,450,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 2



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

3 กอ่สร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อม 
ท่อระบายน ้า
ถนนมหาชัย 
ซอย 7 ต่อ
จากถนนเดิม

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน     
 -เพื่อแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมขัง

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 310
ตารางเมตร กอ่สร้าง
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พักชนดิใต้ผิวจราจร
ยาว 80.00 เมตร  
พิกดัภมูศิาสตร์ : 
14.987332 102.125239 
14.986749 102.125906

1,095,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 3



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

4 กอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า 
ถนนมิตรภาพ
ซอย 4/26 
แยกซ้ายมอืที่ 2

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน     
 -เพื่อแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมขัง

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.50-4.00 เมตร ยาว 98.00
 เมตร หรือมพีื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 357 
ตารางเมตร กอ่สร้าง
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พักชนดิใต้ผิว
จราจรยาว 98.00 เมตร
พิกดัภมูศิาสตร์ : 
14.983318 102.061628 
14.983341 102.060729

949,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 4



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

5 กอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า
ถนนมิตรภาพ
ซอย 19 
ข้างโรงลิเก
พงษเ์พชร

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน     
 -เพื่อแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมขัง

 -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
5.80-5.90 เมตร  
ยาว 73.00 เมตร หรือ
มพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
417 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พักชนดิใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 73.00 เมตร
พิกดัภมูศิาสตร์ : 
14.941553 102.039209 
14.941376 102.038552

700,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 5



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

6 ปรับปรุง     
ผิวจราจร      
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า 
ถนนมิตรภาพ
4/19

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน     
 -เพื่อแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.40-3.60 เมตร ยาว 
170.00 เมตร หรือมี
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 565 
ตารางเมตร กอ่สร้าง
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พักชนดิใต้ผิวจราจร
ยาว 170.00 เมตร
พิกดัภมูศิาสตร์ :         
14.981652  102.062218 
14.980103  102.062256

1,748,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 6



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

7 ปรับปรุง
ผิวจราจร 
ค.ส.ล.พร้อม
ท่อระบายน ้า
ถนนสืบศิริ 
ซอย 3/1

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน      
 -เพื่อแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
4.55 เมตร ยาว 183.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
832 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอ่พักชนดิ
ใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 
183.00 เมตร
พิกดัภมูศิาสตร์ :         
14.967384  102.071944 
14.967005  102.070301

2,050,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 7



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

8 ปรับปรุง
ผิวจราจร 
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า 
ถนนสืบศิริ 
ซอย 17

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน
 -เพื่อแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.06 เมตร ยาว 370.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
1,128 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พักชนดิใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 370.00 เมตร
พิกดัภมูศิาสตร์ :         
14.960845  102.066414 
14.960767  102.069667

3,850,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 8



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

9 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า 
ถนนสืบศิริ 
ซอย 39

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
5.53 เมตร ยาว 552.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
3,050 ตารางเมตร กอ่สร้าง
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบอ่พักชนดิใต้ผิวจราจร
ความยาวรวมไมน่อ้ยกว่า 
552.00 เมตร        
พิกดัภมูศิาสตร์ :     
14.958357   102.062689 
14.953399   102.062160

6,000,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 9



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

10 ปรับปรุง
ผิวจราจร
ค.ส.ล. พร้อม
รางระบายน ้า
ถนนพายัพทิศ
ซอย 9/15   
แยกซ้ายมอืที่ 1

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน     
 -เพื่อแกไ้ขปญัหา
น ้าท่วมขัง

 -ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 5.40
เมตร ยาว 176.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
895 ตารางเมตร กอ่สร้าง
รางระบายน ้า ขนาด 
0.40x0.40 เมตร ยาว 
101.00 เมตร               
พิกดัภมูศิาสตร์ :   
14.981821 102.124306 
14.981570 102.122642

1,130,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น        
 -ร้อยละ
ปริมาณ
น ้าท่วมขัง
ลดลง

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 10



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

11 ปรับปรุง
ผิวจราจร 
ค.ส.ล. 
ซอยล้าปรุ 2/8
เชือ่มซอย
กิง่สวายเรียง

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
5.00 เมตร ยาว 312.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
1,570 ตารางเมตร พร้อม
เปล่ียนฝาบอ่พักเหล็กหล่อ 
พิกดัภมูศิาสตร์ :   
14.972993 102.068655 
14.974553 102.068525

2,100,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 11



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

12 ปรับปรุง
ผิวจราจร 
ค.ส.ล. 
ถนนเดชอดุม 
ซอย 22/6

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย
3.65 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
676 ตารางเมตร พร้อม
เปล่ียนฝาบอ่พักเหล็กหล่อ
พิกดัภมูศิาสตร์ :     
14.957274  102.074382  
14.957515  102.076097

670,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 12



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

13 ปรับปรุง      
ผิวจราจร   
แอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต     
ถนนท้าวสุระ 
ซอย 3/4

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 3.90
เมตร ยาว 242.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 810
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน
ฝารางระบายน ้า ขนาด 
0.40x0.40 เมตร จ้านวน 
102 บอ่  
พิกดัภมูศิาสตร์ :   
14.978590 102.115748 
14.976541 102.115807

1,092,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 13



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

14 ปรับปรุง
ผิวจราจร      
แอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต 
ถนนท้าวสุระ 3
ตั งแต่แยก    
ซอย 3/13 ถึง
บา้นเลขที่ 604

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย
4.40-5.80 เมตร ยาว 
414.00 เมตร หรือมพีื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 2,004 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียนฝา
บอ่พักเหล็กหล่อ 
พิกดัภมูศิาสตร์ :   
14.977097 102.120580 
14.980701 102.122150

1,578,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 14



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

15 ปรับปรุง      
ผิวจราจร     
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต   
ถนนมหาชัย 
(ติดถนน
สุรนารายณ์)

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 7.65
เมตร ยาว 420.00 เมตร 
หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
3,100 ตารางเมตร พร้อม
เปล่ียนฝาบอ่พักเหล็กหล่อ 
และฝารางระบายน ้า
พิกดัภมูศิาสตร์ :         
14.991658  102.121358 
14.988415  102.122536

1,644,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

16 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
บริเวณ
ถนนกฬีากลาง
(ถนน
ช้างเผือก- 
ถนนมิตรภาพ)

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย
9.00 เมตร ยาว 1,583.00 
เมตร หรือพื นที่กอ่สร้าง
ไมน่อ้ยกว่า 14,350 
ตารางเมตร พร้อมเปล่ียน
ฝาบอ่พัก และฝาราง
ระบายน ้าเหล็กหล่อ 
พิกดัภมูศิาสตร์ :  
14.984906   102.104769 
14.996108   102.107789

9,060,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 16



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ (บาท)

   1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและสงัคมแบบบรูณาการ แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรทีม่ีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชือ่มโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า  การลงทุนและเศรษฐกจิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมอืง

แบบ ผ. 02

17 ปรับปรุง
ผิวจราจร     
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต      
ถนนช้างเผือก 
(จาก
ถนนราชสีมา-
โชคชัย ถึง 
ถนน
มิตรภาพ-
หนองคาย)

 -เพื่ออ้านวยความ
สะดวก ปลอดภยั
ในการเดินทาง
ของประชาชน

 -ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,380 
ตารางเมตร ยกระดับถนน 
ค.ส.ล. พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
6,570 ตารางเมตร 
ปแูอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนาไมน่อ้ยกว่า 0.05 เมตร
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 21,200 
ตารางเมตร ปรับปรุงระบบ
สัญญาณไฟจราจร พร้อม
ทาสีตีเส้นจราจร และติดตั ง
สัญญาณไฟสลับช่อง 
พิกดัภมูศิาสตร์ :     
14.969195 102.050633 
14.969785 102.050915

17,000,000  -ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
เพิ่มขึ น

 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางมากขึ น

ฝ่ายวิศวกรรม
โยธา

ส่วนควบคุม
การกอ่สร้าง
ส้านกัช่าง

                    หนา้ 17

รวม 17 52,341,000 0 0 0 0

                    หนา้ 15



2566 2567 2568 2569 2570
1 ปรับปรุง

อ่างเก็บน ้าดิบ
โรงผลิต
น ้าประปา
บา้นใหม่
หนองบอน

 -เพื่อใหม้ีน ้าดิบ
ส้าหรับการผลิต
น ้าประปาของ
โรงผลิตน ้าประปา
บา้นใหม่
หนองบอนมี
เสถียรภาพและ
เพยีงพอเพื่อการ
ผลิตน ้าประปา

  พฒันาแหล่งกักเก็บน ้าดิบ
เพื่อการผลิตน ้าประปา 
โรงผลิตน ้าประปาบา้นใหม่
หนองบอน มีรายละเอียดดังนี 
 -งานก่อสร้างอาคาร คสล.
ขนาด 8.00x8.00 เมตร หรือ
พื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
64.00 ตารางเมตร
 -งานคันดิน คันดินกวา้ง 6.00
เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือ
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 540.00 
ตารางเมตร
  -งานวางทอ่พร้อมชุดทอ่
และประตูระบายน ้า  
 

 11,000,000  -ระบบ
สูบน ้าดิบ
เปน็ไปตาม
เปา้หมายของ
โครงการ

 -ระบบสูบน ้าดิบ
ส้าหรับการผลิต
น ้าประปาของ
โรงผลิตน ้าประปา
บา้นใหม่
หนองบอนมี
เสถียรภาพ
สามารถสูบส่ง
น ้าดิบเพื่อผลิต
น ้าประปาได้ใน
ปริมาณที่มากขึ น

ฝ่ายผลิต 
ส่วนผลิต 

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 18

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

2 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนมุขมนตรี
ด้านทศิเหนือ

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนมุขมนตรีด้านทศิเหนือ 
จากแยกถนนมิตรภาพตัดกับ
ถนนมุขมนตรีไปตามถนน
มุขมนตรี ถึงตรอกสมอราย 
โดยใช้ทอ่ HDPE PE100 
PN 6 Ø 225 มม. ความยาว
ประมาณ 1,418 เมตร  เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
พร้อมจัดท้า Loop 
การใช้น ้าและติดตั งทอ่ธาร
ดับเพลิง Ø 150 มม. จ้านวน 
3 แหง่และยกเลิกทอ่เมนเดิม 
(ตามแบบ)  
พกิัดภมูิศาสตร์ 
14.971515, 102.064559 
14.973234, 102.076980

5,400,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 19



2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

3 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนมุขมนตรี
ด้านทศิใต้

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนมุขมนตรีด้านทศิใต้จาก
แยกวดัใหม่อัมพวนัไปทาง
ทศิตะวนัตกตามถนนมุขมนตรี
เลี ยวซ้ายตามถนนมิตรภาพ 
ถึงทางกลับรถใต้สะพานสูง
โดยใช้ทอ่ HDPE PE 100 
PN 6 Ø 160 มม. ความยาว
ประมาณ 630 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
พร้อม จัดท้า Loop การใช้น ้า
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม.จ้านวน 
1 แหง่  และยกเลิกทอ่เมน
ประปาเดิม (ตามแบบ) 
พกิัดภมูิศาสตร์ 
14.971572, 102.067248 
14.968644, 102.064700

1,800,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 20



2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

4 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม
ด้าน
ทศิตะวนัออก

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปา
บริเวณถนนเดชอุดมด้าน
ทศิตะวนัออก จากส่ีแยก
ถนนร่วมเริงไชยตัดกับถนน
เดชอุดม ไปทางทศิเหนือตาม
ถนนเดชอุดม ถึงแยกถนน
เดชอุดมซอย 5 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 6 
Ø 225 มม. ความยาว
ประมาณ 1,826 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
พร้อมจัดท้า Loop การใช้น ้า
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
จ้านวน 2 แหง่ และยกเลิก
ทอ่เมนประปาเดิม (ตามแบบ)
พกิัดภมูิศาสตร์
14.957195, 102.081279
14.964976, 102.081907

4,000,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 21
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

5 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม
ด้าน
ทศิตะวนัตก

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดมด้านทศิตะวนัตก
จากส่ีแยกถนนร่วมเริงไชยตัด
กับถนนเดชอุดม ไปทาง
ทศิเหนือตามถนนเดชอุดม ถึง
แยกถนนเดชอุดมซอย 6 โดย
ใช้ทอ่ HDPE PE 100 PN 6 
Ø 225 ความยาวประมาณ 
1,826 เมตร เชื่อมประสาน
เข้ามาตรวดัน ้าเดิม พร้อม
จัดท้า Loop การใช้น ้าและ
ติดตั งทอ่ธารดับเพลิง จ้านวน 
2 แหง่ และยกเลิกทอ่เมน
ประปาเดิม (ตามแบบ)
พกิัดภมูิศาสตร์
14.957143, 102.081142
14.964950, 102.081706

4,000,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา
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2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

6 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนสืบศิริด้าน
ทศิตะวนัออก
และถนนสืบศิริ
ซอย 17

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนสืบศิริด้านทศิตะวนัออก
จากส่ีแยกถนนสืบศิริตัดกับ
ถนนศิรินครไปทางทศิเหนือ
ตามถนนสืบศิริและถนนสืบศิริ
ซอย 17 โดยใช้ทอ่ HDPE PE
100 PN 6 Ø 500 มม. 
ความยาวประมาณ 705 
เมตรทอ่ HDPE PE 100 
PN 6 Ø 315 มม.ความยาว
ประมาณ 604 เมตร
ทอ่ HDPE PE 100 PN 6 
Ø 160 มม. ความยาว
ประมาณ 152 เมตร
ทอ่ HDPEPE 100 PN 10 
Ø 110 มม. ความยาว
ประมาณ 370เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม

12,700,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา
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2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
3 แหง่ และยกเลิกทอ่เมน
ประปาเดิม (ตามแบบ)
พกิัดภมูิศาสตร์
14.958106, 102.066256
14.960761, 102.069691
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2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

7 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม 
ซอย 14/3

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/3 
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม 
ซอย 14/3 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/3 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 220 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 1 
แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

525,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา
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2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

8 วางทอ่เมน
ประปาถนน
เดชอุดม 
ซอย 14/5

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/5 
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม
ซอย 14/5 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/5 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 130 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
1 แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

340,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา
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2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

9 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม 
ซอย 14/7

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/7 
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม
ซอย 14/7 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/7 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 150 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
1 แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

400,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา
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2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

10 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม 
ซอย 14/9

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/9 
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม
ซอย 14/7 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/7 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 140 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
1 แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

390,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 28



2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

11 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม 
ซอย 14/11

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/11
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม
ซอย 14/11 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/11 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 140 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
2 แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

1,100,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 29



2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

12 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม 
ซอย 14/19

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/19
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม
ซอย 14/19 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/19 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 150 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
1 แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

470,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 30



2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

13 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม 
ซอย 14/21

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/21
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม
ซอย 14/21 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/21 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 640 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
2 แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

1,150,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 31



2566 2567 2568 2569 2570

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

   1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและสังคมแบบบรูณาการ
แผนงานการพาณชิย์

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั งระบบครบวงจรที่มีความทันสมัยตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ

แบบ ผ. 02

14 วางทอ่เมน
ประปา
ถนนเดชอุดม 
ซอย 14/23

 -เพื่อให้
ประชาชนมีน ้าใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่สะอาด
ได้มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

 -วางทอ่เมนประปาบริเวณ
ถนนเดชอุดม ซอย 14/23
จากสามแยกถนนเดชอุดม 
ซอย 14 ตัดถนนเดชอุดม 
ซอย 14/23 ไปตามถนน
เดชอุดม ซอย 14/23 โดยใช้
ทอ่ HDPE PE 100 PN 10 
Ø 110 มม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 100 เมตร เชื่อม
ประสานเข้ามาตรวดัน ้าเดิม 
และติดตั งทอ่ธารดับเพลิง
ขนาด Ø 150 มม. จ้านวน 
1 แหง่ และยกเลิกทอ่เมนเดิม
(ตามแบบ)

270,000  -ร้อยละ 
ของการ
ด้าเนินงาน
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ประชาชน
มีน ้าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ที่สะอาดได้
มาตรฐานและ
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ตลอดเวลา

ส่วนบริการ
และซ่อมบ้ารุง

ส้านัก
การประปา

                            หน้า 32

รวม 14 38,900,000 4,645,000 0 0 0



   2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเทา่เทยีม

2566 2567 2568 2569 2570
1 อบรมวนิัย

จราจร
 -เพื่อใหผู้้เข้ารับ
การอบรม          
มีพฤติกรรมในการ
ปอ้งกันอุบติัเหตุ
ทางจราจร          
 -เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกในความ
ปลอดภยัและสร้าง
วนิัยจราจรในการ  
ใช้ถนนร่วมกัน

 -จัดการอบรมใหค้วามรู้    
แก่นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน ในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา

     100,000      100,000    100,000    100,000     100,000  -ระดับ    
ความเข้าใจ
ของผู้เข้ารับ
การอบรม     
มีระดับสูง

 -ผู้เข้ารับการอบรม   
มีพฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนที่ถูกต้องและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น        
 -ช่วยลดปญัหา
อุบติัเหตุ              
ด้านการจราจรบน   
ทอ้งถนน

  ฝ่าย   
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน  

ส านักการศึกษา

                      หน้า 33

รวม 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วดั

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

แนวทางการพฒันาที่ 2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้และแบบอย่างดีงามในสังคม

แบบ ผ. 02 



2566 2567 2568 2569 2570
1 บริหารจัดการ

เพิ่มพื้นที่
สีเขียว
อย่างยั่งยืน

 -เพื่อเปน็การ
ปรับปรุงภมูิทศัน์
ใหม้ีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น
 -เพื่อเปน็การเพิ่ม
ปอดของเมือง
ใหม้ากขึ้น
 -เพื่อเปน็การ
ดูดซับฝุ่นละออง
และสารมลพษิ
และควบคุม
คุณภาพอากาศ
ใหอ้ยู่ในเกณฑ์
ที่ปลอดภยั

 -ปลูกต้นไม้ใหค้รอบคลุมทกุพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
 -ปลูกต้นไม้เนื่องในวนัส าคัญต่างๆ 
เช่น วนัพชืมงคล, วนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั, วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา
พชัรสุธาพมิลลักษณ์พระบรมราชินี, 
วนัเข้าพรรษา, วนัวสิาขบชูา, 
วนัแม่แหง่ชาติ, วนัรักต้นไม้, 
วนัพอ่แหง่ชาติ ฯลฯ เปน็ต้น

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -ร้อยละ
ปริมาณพื้นที่
สีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
ค่าคาร์บอน
เครดิตลดลง

 -มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น
 -มีปอดของ
เมืองเพิ่ม
มากขึ้น
 -มีการดูดซับ
ฝุ่นละอองและ
สารมลพษิ
และควบคุม
คุณภาพอากาศ
ใหอ้ยู่ในเกณฑ์
ที่ปลอดภยั

ส่วนการโยธา
ส านักช่าง
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รวม 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

                    หน้า 26

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด าริ

แบบ ผ. 02 



2566 2567 2568 2569 2570
1 ก่อสร้างอาคาร

และประตู
ระบายน ้า 
ถนนมิตรภาพ
ซอย 4

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

 -ก่อสร้างอาคารและประตู
ระบายน ้า จ้านวน 1 แหง่
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.979910326328737 
102.06832084584633

480,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง
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ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วดั

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02

2 ก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า 
ถนนมิตรภาพ 
ซอย 4 
ศาลา
เอนกประสงค์
ชุมชน
ตะคองเก่า

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอ่พกั ความยาว
ประมาณ 637 เมตร
 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา
0.15 เมตร พื นที่ด้าเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 2,988 ตารางเมตร
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.989701584441436 
102.07010347892688,
14.990634320698659 
102.07467396308826

7,500,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง

                    หน้า 36



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วดั

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02

3 ก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า 
ซอยทา่ตะโก

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง 
ความยาวประมาณ 2,280 เมตร
 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 7,533 
ตารางเมตร
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.985248915609542 
102.08447010504268,
14.995087459476881 
102.08298693549314

60,000,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง

                    หน้า 37



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วดั

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02

4 ก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า 
ถนนมานะศิลป์
ข้างบา้นเลขที่ 
288/2

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร พร้อมบอ่พกั ความยาว
ประมาณ 300 เมตร
 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 2,020 
ตารางเมตร
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.981251926328683 
102.0549599934532,
14.978381032574015 
102.0558612156822

9,000,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง

                    หน้า 38



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วดั

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02

5 ก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า 
ถนนเซนต์เมร่ี
ซอย 17

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

  -ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอ่พกั ความยาว
ประมาณ 125 เมตร
 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 509 
ตารางเมตร
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.995071930215742 
102.08500520365746,
14.99391380610816 
102.08519027607949

1,500,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง

                    หน้า 39



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วดั

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02

6 ก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า 
ถนนมิตรภาพ 
ซอย 5

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง 
ความยาวประมาณ 374 เมตร
 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,541 
ตารางเมตร
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.958831940764789 
102.05998252646604,
14.960231245268076 
102.06011663691679

3,700,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง

                    หน้า 40



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วดั

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02

7 ก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า 
ถนนมุขมนตรี 
ซอย 6 (ข้าง
วดัหนองจะบก)

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง 
ความยาวประมาณ 204 เมตร
 -ก่อสร้างผิวจราจร ศ.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 483 
ตารางเมตร
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.972682711973315 
102.07126817966234,
14.973651798253128 
102.07098386550676

2,000,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง

                    หน้า 41



2566 2567 2568 2569 2570
ตัวชี วดั

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

แบบ ผ. 02

8 ก่อสร้างระบบ
ระบายน ้า 
ถนนเพชรเยี่ยม
ซอย 3

 -เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาระบบระบายน ้า
ใหม้ีประสิทธภิาพ 
 -เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

 -ก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอ่พกัทั ง 2 ฝ่ัง
ความยาวประมาณ 150 เมตร
 -ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 465 
ตารางเมตร
พกิัดภมูิศาสตร์ :
14.99151475855157 
102.08777234053973,
14.99245785053016 
102.08770260310534

1,800,000  -ระดับ
ความส้าเร็จใน
การปอ้งกัน
และแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่ม

 -สามารถ
แก้ไขปญัหา
น ้าทว่มขัง
เนื่องจาก
ระบายน ้าไม่ทนั
 -เปน็การลด
ปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

 งานแบบแผน
และก่อสร้าง

ส่วนช่าง
สุขาภบิาล
ส้านักช่าง

                    หน้า 42

รวม 8 0 67,980,000 9,000,000 5,200,000 3,800,000

                    หน้า 26



2566 2567 2568 2569 2570
1 ปลูกต้นไม้

เพื่อการ
อนุรักษ์
และฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม

 -เพื่อเปน็การ
ปรับปรุงภมูิทศัน์
ใหส้ถานที่ราชการ
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น และเปน็
การฟื้นฟสูภาพ
ส่ิงแวดล้อม

 -จัดหาพรรณไม้พร้อมปลูกภายใน
บริเวณโรงกรองน้้าบา้นมะขามเฒ่า 
โรงผลิตน้้าประปาบา้นใหม่
หนองบอน โรงกรองน้้าอัษฎางค์ 
สถานีสูบจ่ายน้้าอัษฎางค์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -ระดับ
ความส้าเร็จ
ในการ
ด้าเนินงาน
ปลูกต้นไม้ได้
ตามเปา้หมาย
ของโครงการ

 -ภมูิทศัน์ของ
สถานที่
ราชการมี
ความสวยงาม
และ
มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น

ส้านักการ
ประปา

                    หน้า 43

รวม 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

                    หน้า 26

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒันาผังเมือง

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 



   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

วตัถุ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมและ  -เพื่อส่งเสริมและ  -เข้าร่วมกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -จ านวน  -สามารถเพิ่ม งานส่งเสริม

ประชาสัมพนัธ์ สนับสนุนการทอ่งเที่ยว ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบการ ศักยภาพด้านการ การทอ่งเที่ยว

การทอ่งเที่ยว ในเขตเทศบาลนคร (Road Show) กับ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทอ่งเที่ยวในเขต กองยุทธศาสตร์

(Road Show) นครราชสีมา ใหม้ีการ ภาครัฐและเอกชนที่ ในการออกจัดบทู เทศบาลนคร และงบประมาณ

ในเขตเทศบาล เดินทางมาทอ่งเที่ยว เกี่ยวข้องใน แสดงโครงการ นครราชสีมาและ
นครนครราชสีมา ภายในเขตเทศบาล อุตสาหกรรมการ ส่งเสริมการขาย จังหวดันครราชสีมา

เพิ่มขึ้นและเพิ่มรายได้ ทอ่งเที่ยวโดยเน้น การทอ่งเที่ยว ใหเ้ปน็ที่รู้จัก

ใหก้ับผู้ประกอบการ การประชาสัมพนัธ์ (Road Show) ใน แพร่หลาย และเปน็

ด้านการทอ่งเที่ยว กิจกรรมงาน เขตเทศบาลนคร ที่นิยมในช่วงเทศกาล

 -เพื่อเปน็การ ประเพณีสถานที่บริการ นครราชสีมา ต่างๆ

ประชาสัมพนัธแ์หล่ง ร้านอาหารหรือโรงแรม ค่าเปา้หมาย  -ประชาชนและ

ทอ่งเที่ยว ใหเ้ปน็ที่ ที่พกัต่างๆ ในเขต : 10 ผู้ประกอบการ นักทอ่งเที่ยวหนัมา

รู้จัก โดยทั่วไปทั้งระดับ เทศบาลนครนครราชสีมา สนใจในกิจกรรม

ทอ้งถิ่นและระดับประเทศ และจังหวัดนครราชสีมา ด้านการทอ่งเที่ยว

หน้า 44

แนวทางการพฒันาที่ 4.2 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื้นฐานใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภมูิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพฒันาเศรษฐกิจ

แบบ ผ. 02 



   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

วตัถุ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

หน้า 44

แนวทางการพฒันาที่ 4.2 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื้นฐานใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภมูิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพฒันาเศรษฐกิจ

แบบ ผ. 02 

 -เพื่อเปน็การรณรงค์ ภายในจังหวดั

สร้างจิตส านึกให้ นครราชสีมามากขึ้น

คนไทยนิยมเที่ยว

เมืองไทย

หน้า 45



   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ
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2 อบรมอาสาสมัคร  -เพื่อสร้างเด็กและ  -จัดอบรมอาสาสมัคร    200,000    200,000    200,000    200,000   200,000  -ร้อยละของ  -มีอาสาสมัคร งานส่งเสริม

มัคคุเทศก์น้อย เยาวชนใหเ้ปน็ มัคคุเทศน์น้อยหลาน- นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์น้อยเพิ่มขึ้น การทอ่งเที่ยว

หลานคุณย่า อาสาสมัครมัคคุเทศก-์ คุณย่าพาชมเมือง โดย ที่ได้รับความรู้ ที่ใหบ้ริการแนะน า กองยุทธศาสตร์

พาชมเมือง น้อย สามารถเปน็ผู้น า มีเด็กและเยาวชนเปน็ วฒันธรรมประเพณี นักทอ่งเที่ยว และงบประมาณ

ทางการเล่าเร่ืองราว อาสาสมัครคุเทศก์น้อย ทอ้งถิ่น แหล่ง  -อาสาสมัคร

ประวติัศาสตร์ สถานที่ ในเขตเทศบาลฯ ที่ ทอ่งเที่ยวและ มัคคุเทศก์น้อยที่เข้า

แหล่งทอ่งเที่ยวในเขต เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ภมูิปญัญาของ รับการอบรม สามารถ

เทศบาลฯ และใน ไม่ต่ ากวา่ 40 คน ทอ้งถิ่น อนุรักษแ์ละ แนะน าเผยแพร่

จังหวดันครราชสีมา  -อาสาสมัครมัคคุเทศก์ พฒันาทรัพยากร ความรู้ประวติัศาสตร์

ใหก้ับผู้มาเยือนและ น้อย ได้พฒันาความรู้ การทอ่งเที่ยวของ วฒันธรรม ประเพณี

นักทอ่งเที่ยวได้ทราบ เกี่ยวกับประวติัศาสตร์ ทอ้งถิ่น เพิ่มขึ้นหลัง และทรัพยากรการ

อย่างถูกต้อง สถานที่ทอ่งเที่ยว เข้าร่วมโครงการ ทอ่งเที่ยว และ

 -เพื่อใหผู้้เข้าอบรม โบราณสถาน โบราณ- ค่าเปา้หมาย ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

อาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย วตัถุ ในทอ้งถิ่นและ : ร้อยละ 60 สามารถแนะน า
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ได้ศึกษาเรียนรู้ ตระหนักในการอนุรักษ์ สถานที่ทอ่งเที่ยวให้

ประวติัศาสตร์ และพฒันาทรัพยากร กับบคุคลทั่วไป และ

วฒันธรรม ประเพณี ทางการทอ่งเที่ยวของ นักทอ่งเที่ยวได้ถูกต้อง

สถานที่ทอ่งเที่ยว และ ทอ้งถิ่น  -อาสาสมัคร

ภมูิปญัญาของทอ้งถิ่น  -อาสาสมัครมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์น้อย มี

ได้อย่างถูกต้อง น้อย ได้รู้จักและเข้าใจ ความรักและ

 -เพื่อใหผู้้เข้าอบรมรู้จัก ชุมชนของตนเอง และ ภาคภมูิใจในทอ้งถิ่น

ภมูหิลังของทอ้งถิ่นตนเอง สามารถน าเสนอข้อมูล ของตนเอง ช่วย

มคีวามรักความภาคภมูใิจ แก่นักทอ่งเที่ยวได้ สืบสานอนุรักษ์

และรักษาวัฒนธรรม ถูกต้อง วฒันธรรม ประเพณี

ประเพณีภมูปิญัญาทอ้งถิ่น และทรัพยากรการ

และเข้าใจในทรัพยากร ทอ่งเที่ยวของทอ้งถิ่น

การทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น ที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

ตนเองได้ดียิ่งขึ้น
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3 ฝึกอบรม  -เพื่อใหผู้้เข้ารับการ  -อบรมใหค้วามรู้การ    200,000    200,000    200,000    200,000   200,000  -จ านวนผู้เข้าร่วม  -ผู้เข้ารับการอบรม งานส่งเสริม

อาสาสมัคร อบรมมีความรู้ เปน็เจ้าบา้นที่ดีในการ โครงการ มีความรู้ในเร่ืองราว การทอ่งเที่ยว

ช่วยเหลือ ความเข้าใจในเร่ือง ใหบ้ริการนักทอ่งเที่ยว ค่าเปา้หมาย ประวติัศาสตร์ กองยุทธศาสตร์

นักทอ่งเที่ยว ประวติัศาสตร์ ภมูิศาสตร์ การดูแลช่วยเหลือ  -ไม่น้อยกวา่ ภมูิศาสตร์ วฒันธรรม และงบประมาณ

วฒันธรรมและประเพณี นักทอ่งเที่ยว โดยจัด ร้อยละ 60 ประเพณีของจังหวดั

ในทอ้งถิ่น อบรมใหก้ับกลุ่ม  -ร้อยละของ นครราชสีมา

 -เพื่อใหผู้้เข้ารับการ ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการที่  -ผู้เข้ารับการอบรม

อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ผู้ประกอบธรุกิจร้านค้า มีความพงึพอใจ สามารถน าความรู้

กฎหมาย กฎระเบยีบ ร้านอาหารหรือโรงแรม ที่ได้ไปใช้ในการ

ข้อบงัคับและมาตรการ ที่พกั ผู้ประกอบธรุกิจ ปฏบิติังานในชีวติ

ต่างๆ ในการดูแลและ ด้านการบริการ ประจ าวนัและ

ช่วยเหลือนักทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพรถ ช่วยเหลืองานของรัฐ

สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ รับจ้าง และอื่นๆ ที่ และอื่นๆ ในการรักษา

ของรัฐในการรักษา อาศัยในพื้นที่แหล่ง ความปลอดภยัใหก้ับ
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แบบ ผ. 02 

ความสงบเรียบร้อยของ ทอ่งเที่ยวในเขต นักทอ่งเที่ยวได้ถูกต้อง

สถานที่ส าคัญและแหล่ง เทศบาลนคร  -ผู้เข้ารับการอบรม

ทอ่งเที่ยว นครราชสีมา จ านวน มีจิตอาสาในการที่จะ

 -เพื่อใหผู้้เข้ารับการ ไม่ต่ ากวา่รุ่นละ 40 คน ช่วยเหลือนักทอ่งเที่ยว

อบรม ได้ฝึกฝนทกัษะ และมีอัธยาศัยไมตรี

สร้างจิตส านึกเปน็ผู้มี กับผู้มาเยือน

จิตอาสาในการช่วยเหลือ เปน็เจ้าบา้นที่ดี และ

นักทอ่งเที่ยว มีอัธยาศัย ไม่เอาเปรียบ

ไมตรีที่ดีต่อนักทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว

และผู้มาเยือน
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4 ถนนคนเดิน −เพื่อเปน็การส่งเสริม −จัดกิจกรรมถนน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -ร้อยละของ −มีนักทอ่งเที่ยว งานส่งเสริม

และสนับสนุน คนเดิน ประกอบด้วย ผู้มาร่วมกิจกรรม เดินทางมาทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยว

การทอ่งเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ มีความพงึพอใจ ภายในเขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ใหน้ักทอ่งเที่ยว การแสดงดนตรี         ค่าเปา้หมาย นครนครราชสีมา และ

เดินทางมาทอ่งเที่ยว การประกวดต่างๆ ร้อยละ 70 เพิ่มขึ้น งบประมาณ

ภายในเขตเทศบาล และกิจกรรมอื่นๆ −ผู้ประกอบการค้า

นครนครราชสีมา −จัดพื้นที่ใหก้ับ ประชาชาน และ

−เพื่อเปน็การเพิ่ม ผู้ประกอบการค้า นักทอ่งเที่ยว

สถานที่ใหผู้้ประกอบ ประชาชน มีสถานที่ซ้ือขายสินค้า

การค้า ประชาชน และนักทอ่งเที่ยว อุปโภคและบริโภค 

และนักทอ่งเที่ยว ใหม้ีแหล่งซ้ือขายสินค้า −สร้างรายได้ใหก้ับ

ใหม้ีแหล่งซ้ือขายสินค้า อุปโภคและบริโภค คนในพื้นที่ กระตุ้น

อุปโภคและบริโภค −จัดตกแต่งสถานที่ เศรษฐกิจชุมชน

−เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และภมูิทศัน์ภายในงาน พื้นฐานใหเ้ข้มแข็ง

หน้า 50



   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเข้มแข็งเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

วตัถุ เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
ประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

หน้า 44

แนวทางการพฒันาที่ 4.2 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื้นฐานใหม้ีความเข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมต่อภาคและภมูิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพฒันาเศรษฐกิจ

แบบ ผ. 02 

ชุมชนพื้นฐานใหเ้ข้มแข็ง และยั่งยืน

และยั่งยืน 

รวม 4 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000
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   5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

2566 2567 2568 2569 2570
1 อบรม

เสริมสร้าง
ความรู้และ
ประสบการณ์
ผู้ประกอบ 
การค้าหาบเร่
แผงลอย 
ในเขตเทศบาล

 -เพื่อเพิ่มพนูความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. รักษาความ
สะอาดและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบอาชีพ
 -เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถิ่นของ
ผู้ประกอบการค้า

 -จัดอบรมและศึกษา
ดูงานผู้ประกอบการค้า
หาบเร่แผงลอยใน
เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวน 
150 คน

380,000       380,000  380,000   380,000   380,000    -ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความเข้าใจ
และปฏบิติั
ตามกฎหมาย
และ พ.ร.บ.
รักษา
ความสะอาดฯ
ค่าเปา้หมาย
: ร้อยละ 70

 -ผู้ประกอบการค้า
เกิดความรู้ความเข้าใจ
และมีจิตส านึกในการ
รณรงค์รักษาความ
สะอาดและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองร่วมกับ
เทศบาลมากขึ้น
 

งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

และ
ความมั่นคง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

                           หน้า 52

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส าหรับการพัฒนางานท้องถิ่น

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วดั

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02 



   5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

งบประมาณ (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส าหรับการพัฒนางานท้องถิ่น

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วดั

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แบบ ผ. 02 

รวมถึงการรักษาความ
สะอาดในพื้นที่จ าหน่าย
สินค้าเพื่อความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองใหเ้กิดแก่
ผู้ประกอบการค้า
ทั้งในจุดผ่อนผันและ
นอกจุดผ่อนผันในเขต
เทศบาล
 -เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และ
ความคิดก้าวไกล 
น ามาพฒันาทอ้งถิ่น

 -ผู้ประกอบการค้ามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น
เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

                           หน้า 53

รวม 1 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000



   5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

2566 2567 2568 2569 2570
1 ปรับปรุงหลังคา

และฝ้าเพดาน 
อาคารเรียน 2 
และ         
อาคารเรียน 3 
โรงเรียน
เทศบาล 3     
(ยมราชสามัคคี)

 -เพื่อใหม้ีหลังคา
และฝ้าเพดาน   
อาคารเรียนใหม่    
ไม่เปน็แหล่งที่อยู่
ของนกพริาบ         
ที่เปน็พาหะ          
น าเชื้อโรคมาสู่
นักเรียน

 -ร้ือถอนวสัดุมุงหลังคา
พร้อมติดต้ังหลังคา   
แผ่นเหล็กรีดลอน    
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 75 
ตารางเมตร              
 -ร้ือถอนฝ้าเพดาน
พร้อมติดต้ังใหม่       
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 31 
ตารางเมตร

130,000        -ร้อยละ  
ของ
ส่ิงก่อสร้าง  
ที่ด าเนินการ
ได้ตามแผน

 -อาคารเรียน 2 และ
อาคารเรียน 3        
โรงเรียนเทศบาล 3    
(ยมราชสามัคคี)        
ได้หลังคา                 
และฝ้าเพดานใหม่ 
ปลอดภยั และไม่เปน็
แหล่งที่อยู่ของนกพริาบ

    โรงเรียน      
   เทศบาล 3  
(ยมราชสามัคคี)
 ส านักการศึกษา

รวม 1 130,000 0 0 0 0

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก                       หน้า 54

ตัวชี้วดั

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 



   5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการบรหิารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

2566 2567 2568 2569 2570
1 ปรับปรุงอาคาร

ส านักงาน
สถาน
ธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา 2

 -เพื่อพฒันาอาคาร
สถานที่ตลอดจน
ภมูิทศัน์ภายใน
บริเวณส านักงานให้
มีความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภยัและสวยงาม
 -เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหป้ระชาชน
ผู้มาใช้บริการ

 -ทาสีภายนอกอาคาร 
ขนาดอาคาร กวา้ง 
12.00 เมตร ยาว 36.00
เมตร สูง 4 ชั้น มีดาดฟา้
พื้นที่ทาสีไม่น้อยกวา่ 
4,200 ตารางเมตร และ
ติดตาข่ายกันนก
ภายนอกอาคาร
พกิัดภมูิศาสตร์ : 
14.9742199
102.0863462

567,800  -ร้อยละของ
งานปรับปรุง
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา
ที่ก าหนด
ค่าเปา้หมาย
: ร้อยละ 100

 -อาคารมีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภยัและ
สวยงาม
 -สามารถอ านวย
ความสะดวกให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการ

สถานธนานุบาล
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

2

                      หน้า 55

รวม 1 0 567,800 0 0 0

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพฒันาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (Smart City/ Mice City/ Art City/ Safe City)
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แบบ ผ. 02 



2566 2567 2568 2569 2570
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน 

และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -โต๊ะท างานชนิด 2 ล้ินชัก ขนาด 120x60x75 ซม.
 จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) 
(งานทะเบยีนราษฎร)

8,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 10 
ตู้ๆ ละ 6,700 บาท (ราคามาตรฐาน) 
(งานทะเบยีนราษฎร)

67,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน้า 56

รวม 75,000 0 0 0 0

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน 

และส่ิงกอ่สร้าง 
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้) 
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน) (งานบตัร
ประจ าตัวประชาชน)

22,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน 
และส่ิงกอ่สร้าง 
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 
1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน) (งานบตัรประจ าตัว
ประชาชน)

11,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล หนา้ 57

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน 
และส่ิงกอ่สร้าง 
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มลิีขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 
1 ชุด (ราคามาตรฐาน) (งานบตัรประจ าตัว
ประชาชน)

3,800 ส านกั
ปลัดเทศบาล

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน 
และส่ิงกอ่สร้าง 
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์
หรือ
อเิล็กทรอนกิส์

 -สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคามาตรฐาน) (งานบตัรประจ าตัวประชาชน)

16,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

รวม 52,800 0 0 0 0

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครนครราชสมีา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน

 -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคาพร้อมค่า
ติดต้ัง) แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000
 BTU จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน)

18,500 ส านักการศึกษา
(รร.กีฬาฯ)

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน

 -พดัลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพดั 24 นิ้ว 
จ านวน 14 เคร่ืองๆ ละ 3,800 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

53,200 ส านักการศึกษา
(รร.กีฬาฯ)

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน

 -พดัลมติดเพดาน ขนาดใบพดั 18 นิ้ว 
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,000 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

16,000 ส านักการศึกษา
(รร.กีฬาฯ)

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน

 -พดัลมติดเพดาน ขนาดใบพดั 16 นิ้ว 
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 1,800 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

7,200 ส านักการศึกษา
(รร.กีฬาฯ)

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน

 -พดัลมติดผนัง ขนาดใบพดั 16 นิ้ว 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 1,700 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น)

5,100 ส านักการศึกษา
(รร.กีฬาฯ)

รวม 100,000 0 0 0 0

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    หน้า 58

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

 -เคร่ือง UVC STAND ฆ่าเชื้อไวรัสในหอ้ง จ านวน 
80 เคร่ืองๆ ละ 15,000 บาท  (ราคาทอ้งถิ่น)       
(ฝ่ายกิจการโรงเรียน)

1,200,000 ส านักการศึกษา

รวม 1,200,000 0 0 0 0

                    หน้า 59

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

 -โต๊ะตรวจสัตว ์แบบสแตนเลส                  
เกรดทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกวา่           
60 x 110 x 80 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 
(ราคาทอ้งถิ่น) (กลุ่มงานสัตวแพทย์
ส่วนบริการสาธารณสุข)

15,000 ส านัก
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

 -เคร่ืองปดิซองเวชภณัฑ์ ชนิดมือกด 
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน)            
(กลุ่มงานสัตวแพทย์ส่วนบริการสาธารณสุข)

28,000 ส านัก
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 43,000 0 0 0 0

หน้า 60

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 2
แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ 

ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างค่า
ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร

 -เคร่ืองเติมอากาศผิวน ้าแบบรอบชา้ชนิด
ทุ่นลอย 3 ขา เติมอากาศในแนวตั ง ขนาด
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 kw. (7.5 Hp.) mixing
zone ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และมีอตัรา
แลกเปล่ียน ออกซิเจน (Oxygen Transfer) 
ไม่น้อยกว่า 230 kg / Day พร้อมตู้ควบคุมและ
ติดตั ง จ้านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 245,000 บาท 
(ราคาท้องถิน่) งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ส่วนชา่งสุขาภบิาล

490,000 ส้านักชา่ง

หน้า 61

2 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างค่า
ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร

 -น ้าพุแบบทุ่นลอยพลาสติกพร้อมไฟส่องใต้น ้า 
ขนาดปั้มน ้าชนิดจุม่ ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ 
220 โวลต์ 50 เฮิร์ท ปริมาณสูบน ้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที ส่งน ้าสูงสุดได้
ไม่น้อยกว่า 15 เมตร จ้านวน 6 ชดุ พร้อม
สายไฟ NYY ขนาด 3x6 ยาวไม่น้อยกว่า 1,300 
เมตร และตู้ควบคุมน ้าพุ จ้านวน 2 ชดุๆ ละ 
245,000 บาท เพื่อติดตั งในสวนภมูิรักษ์ 
(ราคาท้องถิน่) งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ส่วนชา่งสุขาภบิาล

490,000 ส้านักชา่ง

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 

3 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างค่า
ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร

 -น ้าพุโครงทุ่นสแตนเลส ขนาดทุ่น
กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางวงน ้าพุไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร โดย
ใชเ้คร่ืองสูบน ้าแบบจุม่แช ่ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5
 kw. จ้านวน 8 ชดุๆ ละ 550,000 บาท 
เพื่อทดแทนของเดิม (ราคาท้องถิน่) 
งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนชา่งสุขาภบิาล

4,400,000 ส้านักชา่ง

หน้า 62

4 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างค่า
ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร

 -เคร่ืองสูบน ้า แบบ SUBMERSIBLE ขนาด
ปริมาณการสูบไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/วินาที 
ที่ความสูง (head) ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 80 kw. โดยติดตั ง
ทดแทนของเดิมได้ จ้านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 
2,600,000 บาท (ราคาท้องถิน่) 
งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนชา่งสุขาภบิาล

2,600,000 2,600,000 2,600,000 ส้านักชา่ง

รวม 7,980,000 2,600,000 2,600,000 0 0



2566 2567 2568 2569 2570
1 อตุสาหกรรม

และการโยธา
ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างค่า
ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ารวจ  -เคร่ืองวัดระยะทางด้วยเลเซอร์แบบมือถอื 
สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05-200 
เมตร มีเซ็นต์วัดมุมชว่งการวัด +/45 องศา 
เลือกก าหนดระยะที่ต้องการได้ สามารถ
ประมาณความกว้าง/ความสูง แบตเตอร่ี 1 ชดุ 
สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 5,000 คร้ัง 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท 
(ราคาท้องถิน่) (ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง)

50,000 ส านักชา่ง

หน้า 63

2 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างค่า
ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ารวจ  -กล้องระดับอตัโนมัติ ขนาดก าลังขยาย 32 เท่า
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคาท้องถิน่) (ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง)

30,500 ส านักชา่ง

3 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างค่า
ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ารวจ  -ล้อวัดระยะทางแบบดิจติอล ขนาด 8 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาท้องถิน่) 
(ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง)

6,000 ส านักชา่ง

รวม 86,500 0 0 0 0

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลนครนครราชสมีา เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร

 -เคร่ืองสูบน ้าแบบ Vertical Turbine Pump 
อัตราการไหลไม่น้อยกวา่ 750 ลบ.ม./ชม. และ
อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั งที่โรงสูบน ้าดิบ
เขื่อนล้าตะคอง (ราคาทอ้งถิ่น)

6,400,000 ส้านักการ
ประปา

2 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์
การเกษตร

 -เคร่ืองสูบน ้าชนิด Vertical Turbine 
อัตราการไหลไม่น้อยกวา่ 1,000 ลบ.ม./ชม.
ชุดระบบงานไฟฟา้ พร้อมติดตั งและเดินระบบ 
จ้านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500,000 บาท
(ราคาทอ้งถิ่น) ตามโครงการปรับปรุง
อ่างเก็บน ้าดิบโรงผลิตน ้าประปาบา้นใหม่
หนองบอน

19,000,000 ส้านักการ
ประปา

หน้า 64

รวม 25,400,000 0 0 0 0

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 2

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 03 



2566 2567 2568 2569 2570
1 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

 -หม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 2,000 KVA จ านวน 
1 ชุด พร้อมติดต้ังที่โรงกรองน้ าบา้นมะขามเฒ่า
(ราคาทอ้งถิ่น)

3,560,000 ส านักการ
ประปา

2 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

 -หม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 250 KVA จ านวน 
1 ชุด พร้อมติดต้ังที่โรงกรองน้ าบา้นมะขามเฒ่า
(ราคาทอ้งถิ่น)

810,000 ส านักการ
ประปา

หน้า 65

รวม 4,370,000 0 0 0 0

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนครนครราชสีมา  เพ่ิมเติม  ครัง้ที่ 2
แบบ ผ. 03 
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