
แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสมีา
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1





คํานํา

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนการดําเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 นั้น ขณะนี้ปรากฏวามีโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ท้ังการโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม การจายเงินสะสม จึงได
รวบรวมมาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 / ว 6732
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

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

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา



สารบญั
หนา

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
แผนงานการพาณิชย

1. โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา 1

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการจางเหมาบริการขนยายขยะมูลฝอยในบอฝงกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกําจัดยังสถานท่ีอ่ืน 2

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสุรนารี (จากถนนราชดําเนิน-หาแยกหัวรถไฟ) 3
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนโพธิ์กลาง (จากถนนราชดําเนิน-หาแยกหัวรถไฟ) 4
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนจอมสุรางคยาตร (จากถนนราชดําเนิน-หาแยกหัวรถไฟ) 5

แผนงานการพาณิชย
1. โครงการการวางทอเมนประปาถนนสุรนารีดานทิศใต 6
2. โครงการวางทอเมนประปาถนนโพธิ์กลางดานทิศใตถนนโยธาดานทิศตะวันตก 7
3. โครงการวางทอเมนประปาถนนเบญจรงคซอย 1 - ทาวสุระ ซอย 2 8



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 บํารุงรักษาและ

ซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิต
และสูบจาย
นํ้าประปา

งานบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบ
จายนํ้าประปา
จํานวน 6 แหง ประกอบดวย
1.โรงกรองนํ้าอัษฎางคเดิม
2.สถานีสูบจายนํ้าอัษฎางคใหม
3.โรงกรองนํ้าบานมะขามเฒา
4.โรงสูบนํ้าดิบเข่ือนลําตะคอง
5.โรงผลิตนํ้าประปาบานใหมหนองบอน
6.สถานีสูบนํ้าดิบลําแชะ
(จายเงินสะสม)

6,767,000 1.โรงกรองนํ้า
อัษฎางคเดิม
2.สถานีสูบจายนํ้า
อัษฎางคใหม
3.โรงกรองนํ้าบาน
มะขามเฒา
4.โรงสูบนํ้าดิบ
เขื่อนลําตะคอง
5.โรงผลิต
นํ้าประปาบานใหม
หนองบอน
6.สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําแชะ

สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1

1 บํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิต
และสูบจาย
นํ้าประปา

งานบํารุงรักษาและซอมแซม
เครื่องจักรอุปกรณระบบผลิตและสูบ
จายนํ้าประปา
จํานวน 6 แหง ประกอบดวย
1.โรงกรองนํ้าอัษฎางคเดิม
2.สถานีสูบจายนํ้าอัษฎางคใหม
3.โรงกรองนํ้าบานมะขามเฒา
4.โรงสูบนํ้าดิบเข่ือนลําตะคอง
5.โรงผลิตนํ้าประปาบานใหมหนองบอน
6.สถานีสูบนํ้าดิบลําแชะ
(จายเงินสะสม)

6,767,000 1.โรงกรองนํ้า
อัษฎางคเดิม
2.สถานีสูบจายนํ้า
อัษฎางคใหม
3.โรงกรองนํ้าบาน
มะขามเฒา
4.โรงสูบนํ้าดิบ
เขื่อนลําตะคอง
5.โรงผลิต
นํ้าประปาบานใหม
หนองบอน
6.สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําแชะ

สํานักการประปา

รวม 1 6,767,000

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.
1 จางเหมาบริการ

ขนยายขยะมูลฝอย
ในบอฝงกลบ
มูลฝอยช่ัวคราวไป
กําจัดยังสถานท่ีอ่ืน

 -ปริมาณมูลฝอยท่ีตองขนออกวันละ
ประมาณ 300 ตัน ใหแลวเสร็จ
ภายใน 365 วัน
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 240 วัน

31,755,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2

1 จางเหมาบริการ
ขนยายขยะมูลฝอย
ในบอฝงกลบ
มูลฝอยช่ัวคราวไป
กําจัดยังสถานท่ีอ่ืน

 -ปริมาณมูลฝอยท่ีตองขนออกวันละ
ประมาณ 300 ตัน ใหแลวเสร็จ
ภายใน 365 วัน
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 240 วัน

31,755,000 ศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

สวนชางสุขาภิบาล
สํานักการชาง

รวม 1 โครงการ 31,755,000

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.
1 ปรับปรุง

ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนสุรนารี
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,536.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 18,783
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

10,072,000 ถนนสุรนารี
(จากถนน

ราชดําเนิน-
หาแยก

หัวรถไฟ)

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3

1 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนนสุรนารี
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,536.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 18,783
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

10,072,000 ถนนสุรนารี
(จากถนน

ราชดําเนิน-
หาแยก

หัวรถไฟ)

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน
โพธ์ิกลาง
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,493.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 18,637
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

7,828,000 ถนนโพธ์ิกลาง
(จากถนน

ราชดําเนิน-
หาแยก

หัวรถไฟ)

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

4

2 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน
โพธ์ิกลาง
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,493.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 18,637
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

7,828,000 ถนนโพธ์ิกลาง
(จากถนน

ราชดําเนิน-
หาแยก

หัวรถไฟ)

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,510.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 20,077
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

8,389,000 ถนน
จอมสุรางค

ยาตร
(จากถนน

ราชดําเนิน-
หาแยก

หัวรถไฟ)

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

5

3 ปรับปรุง
ผิวจราจร
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ถนน
จอมสุรางค
ยาตร
(จากถนน
ราชดําเนิน-
หาแยก
หัวรถไฟ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,510.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 20,077
ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพักเหล็กหลอ
(จายเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

8,389,000 ถนน
จอมสุรางค

ยาตร
(จากถนน

ราชดําเนิน-
หาแยก

หัวรถไฟ)

ฝายวิศวกรรม
โยธา

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

รวม 3 26,289,000

แบบ ผด. 02

5



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 การวาง

ทอเมน
ประปา
ถนนสุรนารี
ดานทิศใต

วางทอเมนประปาจากหาแยกการไฟฟาฯ ถึงถนนบัวรองดาน
ทิศตะวันตกความยาวรวม 1,244 เมตร โดยใชทอ HDPE
Class 100PN6 ขนาด Ø 225 มม. (8 น้ิว) เช่ือมประสานเขา
ทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400 มม. และวางทอเมน
ประปา โดยใชทอ HDPE Class 160 มม. (6 น้ิว) จาก
ถนนสุรนารีเขากับถนนบัวรอง ฝงทิศตะวันตก ความยาว 628
เมตร และเช่ีอมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิมพรอมจัดทํา Loop
 การใชนํ้า ใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 น้ิว)และติดตั้ง
ทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 แหง
พรอมติดตั้งบอควบคุม ระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด
(จายเงินสะสม)

8,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02
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1 การวาง
ทอเมน
ประปา
ถนนสุรนารี
ดานทิศใต

วางทอเมนประปาจากหาแยกการไฟฟาฯ ถึงถนนบัวรองดาน
ทิศตะวันตกความยาวรวม 1,244 เมตร โดยใชทอ HDPE
Class 100PN6 ขนาด Ø 225 มม. (8 น้ิว) เช่ือมประสานเขา
ทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400 มม. และวางทอเมน
ประปา โดยใชทอ HDPE Class 160 มม. (6 น้ิว) จาก
ถนนสุรนารีเขากับถนนบัวรอง ฝงทิศตะวันตก ความยาว 628
เมตร และเช่ีอมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิมพรอมจัดทํา Loop
 การใชนํ้า ใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 น้ิว)และติดตั้ง
ทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 แหง
พรอมติดตั้งบอควบคุม ระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด
(จายเงินสะสม)

8,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา

6



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. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 วางทอเมน
ประปาถนน
โพธ์ิกลาง
ดานทิศใต
ถนนโยธา
ดานทิศ
ตะวันตก

วางทอเมนประปาโดยใชทอ HDPE Class 100PN6 ขนาด
Ø 160 มม. (6 น้ิว) จากถนนจอมสุรางคยาตรเขาถนนบัวรอง
เลี้ยวซายเขาถนนโพธ์ิกลางถึงแยกเตกฮะเลี้ยวซายเขาถนน
โยธาเลี้ยวซายเขาถนนจอมสุรางคยาตร ความยาว 1,315
เมตร เช่ือมประสานเขาทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400
มม. และเช่ือมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิมพรอมจัดทํา Loop
การใชนํ้า ใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 น้ิว)และติดตั้งทอธาร
ดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 แหง พรอม
ติดตั้งบอควบคุม ระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด
(จายเงินสะสม)

4,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา

แบบ ผด. 02
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2 วางทอเมน
ประปาถนน
โพธ์ิกลาง
ดานทิศใต
ถนนโยธา
ดานทิศ
ตะวันตก

วางทอเมนประปาโดยใชทอ HDPE Class 100PN6 ขนาด
Ø 160 มม. (6 น้ิว) จากถนนจอมสุรางคยาตรเขาถนนบัวรอง
เลี้ยวซายเขาถนนโพธ์ิกลางถึงแยกเตกฮะเลี้ยวซายเขาถนน
โยธาเลี้ยวซายเขาถนนจอมสุรางคยาตร ความยาว 1,315
เมตร เช่ือมประสานเขาทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 400
มม. และเช่ือมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิมพรอมจัดทํา Loop
การใชนํ้า ใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. (2 น้ิว)และติดตั้งทอธาร
ดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 แหง พรอม
ติดตั้งบอควบคุม ระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด
(จายเงินสะสม)

4,000,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา

แบบ ผด. 02

7



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. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 วางทอเมน
ประปาถนน
เบญจรงค
ซอย 1 -
ทาวสุระ
ซอย 2

วางทอเมนประปา โดยใชทอ HDPE Class 100 PN6 ขนาด
Ø160 มม. (6 น้ิว) บริเวณถนนเบญจรงคซอย 1 ถึงสุดซอย
และวางทอเมนเขาถนนทาวสุระซอย 2 ไปจนถึงถนนทาวสุระ
และประสานทอเมนใหมเขาซอยตางๆ ภายในโครงการ ความ
ยาว 756 เมตร เช่ือมประสานเขากับทอ AC (ทอเมนเดิม)
ขนาด Ø 250 มม. และเช่ีอมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
พรอมจัดทํา Loop การใชนํ้าใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม.
(2 น้ิว) และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม.
จํานวน 2 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA ตามแบบท่ี
กําหนด (จายเงินสะสม)

3,200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา

แบบ ผด. 02
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3 วางทอเมน
ประปาถนน
เบญจรงค
ซอย 1 -
ทาวสุระ
ซอย 2

วางทอเมนประปา โดยใชทอ HDPE Class 100 PN6 ขนาด
Ø160 มม. (6 น้ิว) บริเวณถนนเบญจรงคซอย 1 ถึงสุดซอย
และวางทอเมนเขาถนนทาวสุระซอย 2 ไปจนถึงถนนทาวสุระ
และประสานทอเมนใหมเขาซอยตางๆ ภายในโครงการ ความ
ยาว 756 เมตร เช่ือมประสานเขากับทอ AC (ทอเมนเดิม)
ขนาด Ø 250 มม. และเช่ีอมประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิม
พรอมจัดทํา Loop การใชนํ้าใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม.
(2 น้ิว) และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม.
จํานวน 2 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA ตามแบบท่ี
กําหนด (จายเงินสะสม)

3,200,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานัก
การประปา

รวม 3 15,200,000

แบบ ผด. 02

8
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