
 

  

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เทศบาลนครนครราชสีมา 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 
 

 

 

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 ปีงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ        
บางรายการในแผนพัฒนาฯ ดังกล่ าว  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนแห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 โดยนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึ งได้น ารวบรวมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือให้ผู้บริหาร 
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นกรอบการด าเนินงานและติดตามการพัฒนา             
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                 เทศบาลนครนครราชสีมา 



  

สารบัญ 
  หน้า 
รายการที่ 1 โครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 1 
รายการที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 
รายการที่ 3 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนปักธงชัย  

ซอย 1/1  

4 

รายการที่ 4 โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่าย
น้ าประปา 

5 

รายการที่ 5 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าโรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า 6 
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รายการเปลี่ยนแปลง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 

รายการที่ 1 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.2-105 
ถึง 

3.2-108 
ล าดับที่ 12 

 
 

ช่องโครงการ 
แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ช่องเป้าหมาย 
-สุ่มตรวจโรคไข้หัดสุนัขโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก 
สิ่งคัดหลั่งด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หัดสุนัข
แบบเร็ว (Rapid test) ในตัวอย่างสัตว์จรจัดที่จับและ
เคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จ านวน 24 ตัวอย่าง 

 

-จับและเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครฯ 

ไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จ านวน 120 ตัว 

 

-ผ่าตัดท าหมันให้กับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครฯ    
ที่จับและเคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ            
จ านวน 120 ตัว 

 

-สุ่มตรวจโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก
น้ าลายด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสพิษสุนัข
บ้าแบบเร็ว (Rapid test) ในตัวอย่างสัตว์จรจัดที่จับและ
เคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จ านวน 12 ตัวอย่าง 

 

ช่องตัวชี้วัด 
-รอ้ยละของตัวอย่างสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
สุ่มตรวจหาเชื้อไข้หัดสุนัขโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก  
สิ่งคัดหลั่งด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หัดสุนัข
แบบเร็ว (Rapid test) ไม่พบเชื้อ        
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 

    

-ร้อยละของสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายได้รับการจับและ
เคลื่อนย้ายไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ 
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 

   

-เรื่องร้องเรียนจากสัตว์จรจัดที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
ติดตามแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาลดลง   
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100  

 

 

ช่องโครงการ 
แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ช่องเป้าหมาย 
-สุ่มตรวจโรคไข้หัดสุนัขโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก 
สิ่งคัดหลั่งด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หัดสุนัข
แบบเร็ว (Rapid test) ในตัวอย่างสัตว์จรจัดที่จับและ
เคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จ านวน 24 ตัวอย่าง 

 

-จับและเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครฯ 

ไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จ านวน 120 ตัว 

 

-ผ่าตัดท าหมันให้กับสัตว์จรจัดหรือด้อยโอกาส ตลอดจน
สร้างความเดือดร้อนร าคาญในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวน ไม่น้อยกว่า 120 ตัว 

 

-สุ่มตรวจโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก
น้ าลายด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า
แบบเร็ว (Rapid test) ในตัวอย่างสัตว์จรจัดที่จับและ
เคลื่อนย้ายไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ จ านวน 12 ตัวอย่าง 

 

ช่องตัวชี้วัด 
-รอ้ยละของตัวอย่างสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
สุ่มตรวจหาเชื้อไข้หัดสุนัขโดยวิธีการตรวจหาเชื้อจาก    
สิ่งคัดหลั่งด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หัดสุนัข
แบบเร็ว (Rapid test) ไม่พบเชื้อ        
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 

    

-ร้อยละของสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายได้รับการจับและ
เคลื่อนย้ายไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 

   

-เรื่องร้องเรียนจากสัตว์จรจัดที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
ติดตามแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาลดลง   
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100  
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
-ร้อยละของสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจับและ
เคลื่อนย้ายไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
ได้รับการผ่าตัดท าหมัน          
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 

    

-ร้อยละของตัวอย่างสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
สุ่มตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีการตรวจหาเชื้อ
จากน้ าลายด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส    
พิษสุนัขบ้าแบบเร็ว (Rapid test) ไม่พบเชื้อ       
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 
 
ช่องหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-งานสัตวแพทย์ กลุ่มงานสัตวแพทย์  
สว่นบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  240,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  240,000     
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  240,000   
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  240,000    
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  240,000 

-ร้อยละของสัตว์ตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการผ่าตัดท าหมัน
เพ่ือควบคุมจ านวนประชากร          
 
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 

    

-ร้อยละของตัวอย่างสุนัขจรจัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
สุ่มตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีการตรวจหาเชื้อ  
จากน้ าลายด้วยชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส      
พิษสุนัขบ้าแบบเร็ว (Rapid test) ไม่พบเชื้อ       
ค่าเป้าหมาย 
:ร้อยละ 100 

 
ช่องหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-งานสัตวแพทย์ กลุ่มงานสัตวแพทย์  
ส่วนบริการสาธารณสุข  
ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

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

 
เหตุผลและความจ าเป็น : ด้วยงานสัตวแพทย์ กลุ่มงานสัตวแพทย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่   
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เกี่ยวกับปัญหาจากสัตว์จรจัดซี่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทางงานสัตวแพทย์ กลุ่มงานสัตวแพทย์ ได้มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ยังไม่ได้รับการตอบรั บน าสัตว์   
เข้าไปไว้ยังศูนย์พักพิงฯ ที่อ าเภอปากช่อง จากทางจังหวัดฯ บุคลากรตลอดจนงบประมาณในการด าเนินงานมีอยู่
ค่อนข้างจ ากัด ยังไม่มีสถานที่เหมาะสมส าหรับกักกันดูแลสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือให้การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา    
ด้านสัตว์จรจัดในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
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 2/2566 

รายการที่ 2 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 
3.3-6 

ล าดับที่ 5 
 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ        
สิ่งปฏิกูล 

 

ช่องวัตถุประสงค์                                                             
-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป้องกันกลิ่นเหม็นจาก       
ขยะมูลฝอยเข้าพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง  
 
 
 

ช่องเป้าหมาย 
-ส ารวจและออกแบบบริเวณที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงศูนย์ก าจัดขยะ                       
-จัดหาต้นไม้และปลูกตามที่ออกแบบไว้                    
-บ ารุงดูแลรักษา     
 
 

ตัวช้ีวัด                                                          
-ร้อยละ 80 ของชุมชนที่มีความพึงพอใจ 
 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  2,000,000 
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 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  
 
 

ช่องวัตถุประสงค์                                                             
-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป้องกันกลิ่นเหม็นจากมูลฝอย
เข้าพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง และคืนพ้ืนที่ให้กับกองทัพ     
ภาคท่ี 2 (มทบ.21)     

 

ช่องเป้าหมาย 
-ส ารวจและออกแบบบริเวณที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงศูนย์ก าจัดมูลฝอย                              
-ปรับสภาพพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 91 ไร ่                                          
-จัดหาต้นไม้และปลูกตามที่ออกแบบไว้                       
-บ ารุงดูแลรักษา      
 

ตัวช้ีวัด                                                           
-ผู้รับจ้างสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ              
ตามระยะเวลาในสัญญา 
 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  70,000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  70,000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  70,000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  70,000,000 

 
เหตุผลและความจ าเป็น  : เนื่องจากโครงการนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ แต่ยังขาดรายละเอียด        
ของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จึงขอเปลี่ยนแปลงให้มีความสมบูรณ์ข้ึน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักช่าง 
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 2/2566 
รายการที่ 3 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.3-29 
ล าดับที่ 9 

 
 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า ถนนปักธงชัย ซอย 1/1 

 

ช่องเป้าหมาย 
-ปรับปรุงฝารางระบายน้ า จ านวน 128 ชุด 

 

 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  2,300,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
      - 

ช่องโครงการ 
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า  และก่อสร้างรางระบายน้ า    
ค.ส.ล. ถนนปักธงชัย ซอย 1/1  

 

ช่องเป้าหมาย 
-ปรับปรุงฝารางระบายน้ า จ านวน 128 ชุด 
-ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร      
 ความยาวไม่น้อยกว่า 26 เมตร 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  2,450,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
      - 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากโครงการนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขและบริหารจัดการ 
น้ าท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จึงต้องปรับแผนโดยก าหนดการด าเนินงานเป็นปีงบประมาณ 2566 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักช่าง 
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 2/2566 
รายการที่ 4 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
หน้า 

3.5-55 
ล าดับที่ 9 

 
 

ช่องโครงการ 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์
ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ าประปา 
 

ช่องเป้าหมาย 
-งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์    
ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ าประปา จ านวน 6 แห่ง 
ประกอบด้วย                                                 
1.โรงกรองน้ าอัษฎางค์                                      
2.สถานีสูบจ่ายน้ าอัษฎางค์ใหม ่                           
3.โรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า                              
4.โรงสูบน้ าล าตะคอง                                       
5.โรงผลิตน้ าประปาบ้านใหม่หนองบอน                  
6.สถานีสูบล าแชะ 

 

 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  10,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  10,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  10,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  10,500,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  10,500,000 

ช่องโครงการ 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ 
ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ าประปา  
 

ช่องเป้าหมาย 
-งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์         
ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ าประปา ประกอบด้วย                 
ประกอบด้วย                                                   
1.โรงกรองน้ าอัษฎางค์                                        
2.สถานีสูบจ่ายน้ าอัษฎางค์                                    
3.โรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า                                
4.โรงสูบน้ าล าตะคอง                                          
5.โรงผลิตน้ าประปาบ้านใหม่หนองบอน                    
6.สถานีสูบน้ าล าแชะ                                              
7.โรงผลิตน้ าค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 

ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  20.000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
  20.000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
  20.000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
  20.000,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
  20.000,000 

 
เหตุผลและความจ าเป็น  : เปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน  
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 2/2566 

รายการที่ 5 

 

หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 3 
หน้า 45  

ล าดับที่ 6 
 
 

ช่องโครงการ 
ขยายเขตระบบไฟฟ้าโรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า 
 

ช่องเป้าหมาย 
ขยายเขตระบบไฟฟ้าโรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า 
แบ่งเป็น 
-หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA และอุปกรณ์
ประกอบที่เกีย่วข้อง  
-สายไฟแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 50 ตร.มม. 
SAC ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
-สายไฟแรงต่ าและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 240 ตร.มม. 
THW-A ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
-เสาไฟฟ้า ขนาด 12.00 เมตร จ านวน 6 ต้น 
-งานติดตั้งและทดสอบระบบ 
-งานอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องโครงการ 
ขยายเขตระบบไฟฟ้าโรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า 
 

ช่องเป้าหมาย 
ขยายเขตระบบไฟฟ้าโรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่า  
แบ่งเป็น 
1.งานไฟฟ้าแรงสูง  ขนาด 250 KVA 
-หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA และอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 เครื่อง 
-งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร  
จ านวน 6 ต้น 
-งานก่อสร้างรั้วและฐานรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า  
จ านวน 1 งาน 
-อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง  
จ านวน 1 งาน  
-ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครราชสีมาก าหนด 
งบประมาณด าเนินการ 850,000 บาท                 
2.งานไฟฟ้าแรงสูง  ขนาด 2000 KVA                        
-หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2000 KVA  และอุปกรณ์
ประกอบ จ านวน 1 เครื่อง 
-งานก่อสร้างฐานรากและติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร  
จ านวน 1 ต้น 
-งานก่อสร้างรั้วและฐานรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า  
จ านวน 1 งาน 
-อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง  
จ านวน 1 งาน  
-ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครราชสีมาก าหนด 
งบประมาณด าเนินการ 2,045,000 บาท                                                     
3.งานไฟฟ้าแรงต่ า                         
-ติดตั้งตู้ MDB เมน  ขนาด 3600 A 
-งานก่อสร้างห้อง MDB จ านวน 1 งาน 
-อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง  
จ านวน 1 งาน                      
-ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครราชสีมาก าหนด 
งบประมาณด าเนินการ 1,515,000 บาท 
รวมงบประมาณด าเนินการ 4,410,000 บาท 
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หน้า/ล าดับ เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 
 
 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  850,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
      - 

พิกัดภูมิศาสตร์ 
14.967353, 102.004786 
 
ช่องงบประมาณ ปี 2566 

  4,410,000 
ช่องงบประมาณ ปี 2567                         
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2568 
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2569                          
      - 
ช่องงบประมาณ ปี 2570                          
      - 

 
เหตุผลและความจ าเป็น : เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน ระบบไฟฟ้าของโรงกรองน้ าบ้านมะขามเฒ่าได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมและสอดรับกับกระบวนการผลิตน้ าประปา และเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักการประปา 
หมายเหตุ : รายการที่ขีดเส้นใต้ คือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง  
             : หมายเลขหน้าและเลขล าดับที่แสดง คือ หมายเลขตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
              (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 
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