
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสมีา
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
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คํานํา

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนการดําเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 นั้น ขณะนีป้รากฏวามีโครงการ/ครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ท้ังการโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม การจายเงินสะสม
จึงไดรวบรวมมาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้  จึงเปนอีกหนึ่งยุทธวิธีท่ีผูเก่ียวของจะไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิด
ผลสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว ตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา



- ก -

สารบญั
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หนา

 ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี /2562 ลงวันท่ี    ธันวาคม 2562 เรื่อง  ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1

 บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเตบิโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานการพาณิชย

1. โครงการวางทอเมนประปา ถนนราชดําเนิน(ดานหนาสนามกีฬาคายสุรนารี) ไปตามถนนจิระ เลี้ยวขวาแยกถนนไชยณรงค(ดานหนาวัดศาลา
เย็น) เลี้ยวขวาไปตามถนนเบญจรงคซอย 4 จนถึงถนนเบญจรงคซอย 6

1

2. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณมิตรภาพ ซอย 4 3

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการ
1. ประเภทครุภัณฑเกษตร

1.1 แผนงานการพาณิชย 4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วางทอเมนประปา

ถนนราชดําเนิน
(ดานหนาสนาม
กีฬาคายสุรนารี)
ไปตามถนนจิระ
เลี้ยวขวาแยกถนน
ไชยณรงค(ดานหนา
วัดศาลาเย็น) เลี้ยว
ขวาไปตามถนน
เบญจรงคซอย 4
จนถึงถนน
เบญจรงคซอย 6

 -วางทอเมนประปา บริเวณแยก
ถนนราชดําเนิน (ดานหนาสนามกีฬา
คายสุรนารี) ไปตามถนนจิระ เลี้ยว
ขวาแยกถนนไชยณรงค (ดานหนาวัด
ศาลาเย็น) เลี้ยวขวาไปตามถนน
เบญจรงคซอย4 จนถึงเบญจรงค
ซอย 6 โดยใชทอ HDPE Class 100
 PN 6 ขนาด Ø 315 มม. (12 น้ิว)
ความยาวประมาณ 2,532 เมตร
เช่ือมประสานเขากับทอเหล็ก (ทอ
เมนเดิม) ขนาด Ø 600 มม. บริเวณ
ดานหนาสนามกีฬาคายสุรนารี

8,000,000 บริเวณ
ถนนราชดําเนิน
ถึงถนนเบญจรงค

ซอย 6

งานติดตั้ง 2
สวนบริการและ

ซอมบํารุง
สํานัก

การประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1

1 วางทอเมนประปา
ถนนราชดําเนิน
(ดานหนาสนาม
กีฬาคายสุรนารี)
ไปตามถนนจิระ
เลี้ยวขวาแยกถนน
ไชยณรงค(ดานหนา
วัดศาลาเย็น) เลี้ยว
ขวาไปตามถนน
เบญจรงคซอย 4
จนถึงถนน
เบญจรงคซอย 6

 -วางทอเมนประปา บริเวณแยก
ถนนราชดําเนิน (ดานหนาสนามกีฬา
คายสุรนารี) ไปตามถนนจิระ เลี้ยว
ขวาแยกถนนไชยณรงค (ดานหนาวัด
ศาลาเย็น) เลี้ยวขวาไปตามถนน
เบญจรงคซอย4 จนถึงเบญจรงค
ซอย 6 โดยใชทอ HDPE Class 100
 PN 6 ขนาด Ø 315 มม. (12 น้ิว)
ความยาวประมาณ 2,532 เมตร
เช่ือมประสานเขากับทอเหล็ก (ทอ
เมนเดิม) ขนาด Ø 600 มม. บริเวณ
ดานหนาสนามกีฬาคายสุรนารี

8,000,000 บริเวณ
ถนนราชดําเนิน
ถึงถนนเบญจรงค

ซอย 6

งานติดตั้ง 2
สวนบริการและ

ซอมบํารุง
สํานัก

การประปา

1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

 และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน
ขนาด Ø150 มม. จํานวน 5 แหง
พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA
ตามแบบท่ีกําหนด (ตามแบบ)
พิกัดภูมิศาสตร :
14.967138  102.098615
14.962695  102.113899

แบบ ผด. 02

2

 และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน
ขนาด Ø150 มม. จํานวน 5 แหง
พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA
ตามแบบท่ีกําหนด (ตามแบบ)
พิกัดภูมิศาสตร :
14.967138  102.098615
14.962695  102.113899

แบบ ผด. 02

2



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 วางทอเมนประปา
บริเวณมิตรภาพ
ซอย 4

 -วางทอเมนประปา บริเวณมิตรภาพ
 ซอย 4 โดยใชทอ HDPE CLASS
100 PN 6 ขนาด Ø315 มม. (12
น้ิว) ความยาวประมาณ 1,960 เมตร
 เช่ือมประสานกับทอขนาด Ø 300
มม. พรอมเช่ือมประสานเขามาตร
วัดนํ้าเดิม และจัดทํา Loop การใช
นํ้าใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2
น้ิว) และ และติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน
 3 แหง (ตามแบบสํานักการประปา)
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979898  102.068459
14.994991  102.068978

11,000,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 4

งานติดตั้ง 2
สวนบริการและ

ซอมบํารุง
สํานัก

การประปา

แบบ ผด. 02

3

2 วางทอเมนประปา
บริเวณมิตรภาพ
ซอย 4

 -วางทอเมนประปา บริเวณมิตรภาพ
 ซอย 4 โดยใชทอ HDPE CLASS
100 PN 6 ขนาด Ø315 มม. (12
น้ิว) ความยาวประมาณ 1,960 เมตร
 เช่ือมประสานกับทอขนาด Ø 300
มม. พรอมเช่ือมประสานเขามาตร
วัดนํ้าเดิม และจัดทํา Loop การใช
นํ้าใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2
น้ิว) และ และติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน
 3 แหง (ตามแบบสํานักการประปา)
พิกัดภูมิศาสตร :
14.979898  102.068459
14.994991  102.068978

11,000,000 ถนนมิตรภาพ
ซอย 4

งานติดตั้ง 2
สวนบริการและ

ซอมบํารุง
สํานัก

การประปา

รวม 2 โครงการ 19,000,000

แบบ ผด. 02

3



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องสูบนํ้าแบบ

Vertical Turbine
Pump

 -เครื่องสูบนํ้าแบบ Vertical Turbine
 Pump อัตราการไหล 1,000 ลบ.ม./
ช่ัวโมง ระยะยกนํ้า 81 เมตร พรอม
มอเตอรและอุปกรณประกอบรวม
ระบบไฟฟาควบคุมเครื่องสูบนํ้า
รื้อถอนพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 9,500,000 บาท (ตั้งตาม
ราคาทองถ่ิน)

9,500,000 งานผลิต 2
ฝายผลิต 1
สวนผลิต

สํานักการประปา

งานผลิต 2
ฝายผลิต 1
สวนผลิต

สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
    1.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

4

1 เครื่องสูบนํ้าแบบ
Vertical Turbine
Pump

 -เครื่องสูบนํ้าแบบ Vertical Turbine
 Pump อัตราการไหล 1,000 ลบ.ม./
ช่ัวโมง ระยะยกนํ้า 81 เมตร พรอม
มอเตอรและอุปกรณประกอบรวม
ระบบไฟฟาควบคุมเครื่องสูบนํ้า
รื้อถอนพรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 9,500,000 บาท (ตั้งตาม
ราคาทองถ่ิน)

9,500,000 งานผลิต 2
ฝายผลิต 1
สวนผลิต

สํานักการประปา

งานผลิต 2
ฝายผลิต 1
สวนผลิต

สํานักการประปา

รวม 1 รายการ 9,500,000

4
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