
 

  

 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลนครนครราชสีมา 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

 
 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครราชสีมา 





ค ำน ำ 
 

   
  ตามที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ ใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2564  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า   
มีโครงการ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปีงบประมาณ และ
จ านวนงบประมาณ บางรายการในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนแห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 โดยนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้อนุมัติ
และประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึ งได้น ารวบรวมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและติดตามการพัฒนา             
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                 เทศบาลนครนครราชสีมา 



  

สารบัญ 
  หน้า 
รายการที่ 1 โครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน 1 
รายการที่ 2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 2 
รายการที่ 3 โครงการจัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา 4 
รายการที่ 4 โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 6 
รายการที่ 5 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะช า) (ส านักการศึกษา) 7 
รายการที่ 6 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ส านักช่าง) 9 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

รายการที่ 1 
 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-13 
ล าดับที่ 10 
และแก้ไข  
ครั้งที่ 4 

และแก้ไข 
ครั้งที่ 1/2566 

 
 

ช่องโครงการ 
ดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพ่ือประชาชน 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดการแสดงดนตรี การแสดงด้านศิลปะ และ 
การแสดงอ่ืนๆ เนื่องในวันส าคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา  
-จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี ประกวดงานด้านศิลปะ 
ประกวดการแสดงอื่นๆ ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  900,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  2,000,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  2,000,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  2,000,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  2,000,000 

ช่องโครงการ 
ดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพ่ือประชาชน 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดการแสดงดนตรี การแสดงด้านศิลปะ และ 
การแสดงอ่ืนๆ เนื่องในวันส าคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา  
-จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี ประกวดงานด้านศิลปะ 
ประกวดการแสดงอื่นๆ ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
-ประกวดดนตรีลูกทุ่งระดับภาคและระดับประเทศ 
-ประกวดวงโยธวาทิตระดับต่างๆ ฯลฯ 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  3,000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  3,000,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  3,000,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  3,000,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  3,000,000  
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เพ่ือให้การด าเนินงาน การจัดงาน สามารถปฏิบัติได้ตรงตามความต้องการและเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชน ประชาชน สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษ ความเป็นเลิศ ด้านดนตรี ศิลปะ 
และการแสดงต่างๆ  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

รายการที่ 2 
 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-109 
ล าดับที่ 13 

 
 

ช่องโครงการ 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพ่ือเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์  
สู่คน จ านวน 200 คน 

          

-จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่ง
เป็นโรคติดต่อจากสัตว์  สู่คนที่อันตรายถึงชีวิต จ านวน
สัตว์เลี้ยง 9,000 ตัว 
  

-จัดกิจกรรมรณรงค์ท าหมันสัตว์เลี้ยงจรจัดเพ่ือควบคุม
ประชากรสัตว์ให้ง่ายต่อการควบคุมและป้องกันการเกิด
โรค จ านวนสัตว์เลี้ยง 120 ตัว 

 

-เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ และผลิตผลอ่ืนๆ จากสัตว์กลุ่ม
เสี่ยงเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคอันตรายปนเปื้อน จ านวน 30 
ตัวอย่าง 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  250,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  250,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  250,000  
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  250,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  250,000 

ช่องโครงการ 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
 

ช่องเป้าหมาย 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชน แกนน าสาธารณสุข
และภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 

          

-จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็น
โรคติดต่อจากสัตว์  สู่คนที่อันตรายถึงชีวิต จ านวนสัตว์
เลี้ยง 9,000 ตัว 
   

-จัดกิจกรรมรณรงค์ท าหมันสัตว์เลี้ยงจรจัดเพ่ือควบคุม
ประชากรสัตว์ให้ง่ายต่อการควบคุมและป้องกันการเกิด
โรค จ านวนสัตว์เลี้ยง 120 ตัว 

  

-เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ และผลิตผลอ่ืนๆ จากสัตว์กลุ่มเสี่ยง
เพ่ือตรวจหาเชื้อโรคอันตรายปนเปื้อน จ านวน 30 
ตัวอย่าง 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  250,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  250,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  250,000  
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  250,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  250,000  
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เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดการระบาดสูงสุด เป็นประวัติการณ์ใน
ประเทศไทยปี 2561 ซึ่งพบผู้เสียชีวิตมากถึง 17 ราย มีสัตว์ติดเชื้อมากกว่า 1,700 ตัว และยังคงพบการเกิดโรคใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปี 2563 ร่วมกับข้อมูลจ านวนประชากรสัตว์เลี้ยงที่ส ารวจได้
พบว่ามีแนวโน้มสูงมากขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติเพ่ิมจ านวนเป้าหมายในกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และพัฒนาศักยภาพแกนน าสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้า  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
               (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา
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รายการเปลี่ยนแปลง 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 
รายการที่ 3 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-114 
ล าดับที่ 16 

 
 

ช่องโครงการ 
จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

ช่องเป้าหมาย 
-กักสัตว์และจัดสวัสดิภาพให้แก่สุนัขจรจัดที่สร้าง 
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนที่จะ
ด าเนินการเคลื่อนย้ายสุนัขไปไว้ยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
นครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
จ านวน 50 ตัว  
 

 
 

 
 
ช่องตัวชี้วัด 
-ร้อยละของจ านวนสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมาย (50 ตัว)   
ที่ถูกน ามาพักไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนคร
นครราชสีมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังคงมีชีวิต 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  100,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  100,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  100,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  100,000 

ช่องโครงการ 
จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

ช่องเป้าหมาย 
-กักสัตว์และจัดสวัสดิภาพให้แก่สุนัขจรจัดที่สร้าง 
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนที่จะ
ด าเนินการเคลื่อนย้ายสุนัขไปไว้ยังศูนย์พักพิงสุนัขไร้บ้าน
นครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือเพ่ือดูแล
ให้สุนัขมีสุขภาพอนามัยที่ดีก่อนที่จะหาบ้านให้หรือ  
น ากลับคืนสู่ชุมชนที่ยินยอมรับและดูแลสุนัขจรจัดให้เป็น
สุนัขชุมชน 
-รณรงค์ท าหมันสุนัขจรจัด (เชิงรับ) จ านวน 50 ตัว 

 

ช่องตัวชี้วัด 
-ร้อยละของจ านวนสุนัขจรจัด กลุ่มเป้าหมายที่ถูกน ามา
พักไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา    
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังคงมีชีวิต 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 
 

-ร้อยละของจ านวนสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ผ่าตัดท าหมันก่อนที่จะด าเนินการย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิง
สุนัขไร้บ้านนครชัยบุรินทร์หรือกลับคืนสู่ชุมชน 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 

 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  100,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  100,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  100,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  100,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  100,000  
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เหตุผลและความจ าเป็น : ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระด าริให้เปลี่ยนชื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เป็นศูนย์พักพิงสุนัข
ไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ และภารกิจการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด 
ในพ้ืนที่เกิดประสิทธิภาพมีรูปธรรมอย่างยั่งยืน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

รายการที่ 4 
 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.4-15 
ล าดับที่ 6 

 
 

ช่องโครงการ 
งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 
 

ช่องเป้าหมาย 
-เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ใกล้เคียงเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมโดยมี 
 

-กิจกรรมการแสดงแสง สี เสยีง ร่วมกับ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

-พิธีบวงสรวง 

 

-กิจกรรมจุดพลุสี่มุมเมืองและกิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  1,500,000  
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  6,000,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  6,000,000  
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  6,000,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  6,000,000 

ช่องโครงการ 
งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  
 

ช่องเป้าหมาย 
-เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ใกล้เคียงเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรมโดยมี 
 

-กิจกรรมการแสดงแสง สี เสยีง ร่วมกับ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

-พิธีบวงสรวง 

 

-กิจกรรมจุดพลุสี่มุมเมืองและกิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  6,000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  6,000,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  6,000,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  6,000,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  6,000,000   
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายภารกิจงานจาก
จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือที่ท าการปกครองจังหวัด ที่ นม 0018.1/2349 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566      
เรื่อง การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี 2566 ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ          
จัดกิจกรรม จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนคร
นครราชสีมา 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักการศึกษา 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

รายการที่ 5 
 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.7-51 
ล าดับที่ 17 

 
 

ช่องประเภท 
ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

ช่องเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
-งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายใน 7 ชุด  
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก 
1 ชุด พร้อมอุปกรณ์  
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE  
(POE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
-เครื่องส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 2 KVA 1 ชุด 
-จอภาพ LED ขนาด 32 นิ้ว ความละเอียด 
1,366x768 พิกเซล 1 ชุด 
-งานอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ (ราคาท้องถิ่น) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องประเภท 
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ช่องเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 
ส าหรับติดตั้งภายในส านักงาน ส าหรับใช้ในงานรักษา 
ความปลอดภัยทั่วไป และงานอ่ืนๆ จ านวน 21 ตัวๆ ละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท  (ราคามาตรฐาน) 
 

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 
ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป และงานอ่ืนๆ จ านวน 38 ตัวๆ ละ 
5,700 บาท เป็นเงิน 216,600 บาท  (ราคามาตรฐาน) 
 

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 32 ช่อง จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 120,000 
บาท เป็นเงิน 240,000 บาท (ราคามาตรฐาน) 
 

4.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท  (ราคามาตรฐาน) 
 
 

ช่องประเภท 
ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 

5.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน) 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  460,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  - 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  571,600 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  - 
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งกับนักเรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และทรัพย์สินของสถานศึกษา ช่วยในการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ได้ อย่างสะดวก
และรวดเร็ว และเพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา  
หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) ส านักการศึกษา 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา  
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

รายการที่ 6 
 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 3  

หน้า 119 
ล าดับที่ 2 

 

ช่องเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในส านักงาน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 
3,000 บาท 
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน จ านวน 13 ชุดๆ ละ 
5,700 บาท 
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง  
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 57,000 บาท 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swich) 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน 4 ชุดๆ ละ 8,300 บาท 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (L2 Switch)  
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 4,500 บาท 
-ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 18,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)  
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า ส่วนช่างสุขาภิบาล  
(ส าหรับโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์โดยรอบบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และ       
ค่าติดตั้ง ประกอบด้วย 
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในส านักงาน จ านวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน จ านวน 13 ชุดๆ ละ 
5,700 บาท เป็นเงิน 74,100 บาท 
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 57,000 
บาท 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swich) 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน 4 ชุดๆ ละ 8,300 บาท  
เป็นเงิน 33,200 บาท 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (L2 Switch) ขนาด         
24 ช่อง แบบที่ 1 จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500 บาท 
-เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จ านวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 11,000 บาท 
-เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 ชุดๆ ละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
-ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์         
(ขนาด 15U) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500 บาท 
-ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิดและสายใยแก้วน าแสง    
จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,200 บาท เป็นเงิน 20,800 บาท 
-อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค จ านวน 4 ชุดๆ ละ 
2,900 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท 
-สายใยแก้วน าแสง/สายเชื่อมต่อ/สายเคเบิ้ล/ตัวรับสาย   
ท่อ Pe และอุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนๆ พร้อมค่าแรงติดตั้ง 
(193,000 บาท 
(ราคาท้องถิ่น) ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 

 
 
 
 



 - 10 - 
 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  189,800 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570 
 -                          

ช่องงบประมาณ ปี 2566 
  426,700 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570 
  - 
 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เพ่ือดูแลรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักช่าง 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 
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