


 
 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 



 
 

 
 

                                                                                                                             

คํานาํ 

 
 

 ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการประกาศใหใชแผนการดําเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564          

เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2563  นั้น ขณะน้ีปรากฏวามีโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งการโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม การจายเงินสะสม จึงได

รวบรวมมาจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6732                           

ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เร่ือง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

แผนการดําเนินงาน ฉบับนี้  จึงเปนอีกหนึ่งยุทธวิธีท่ีผูเก่ียวของจะไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและบังเกิด

ผลสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว ตามที่ระบุไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป   

 

 

 

 

       กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

       เทศบาลนครนครราชสมีา



 
 

 
 

สารบัญ 
 

                          หนา 
 

บัญชโีครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ                          
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนพลแสน (จากถนนชมุพล-ถนนประจักษ) 1 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค) 2 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค) 3 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ ์(จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค) 4 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนบัวรอง (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางคยาตร 5 

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนขางรานโอซากา 6 

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 7 

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนอัษฎางค (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ) 8 

9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนประจักษ-ถนนไชยณรงค (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 9 

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมรางระบายน้ําและระบบประปา ถนนกําแหงสงคราม (จากถนนราชดําเนิน-           

ถนนไชยณรงค) 

10 

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) 11 

12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทางเทาและไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางคยาตร) 12 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หนา 

13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทางเทาและไฟฟาสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางคยาตร) 13 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทางเทาและไฟฟาสาธารณะ ถนนบุรินทร (จากถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) 14 

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนมนัส (จากถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์) 15 

แผนงานการพาณิชย  

1. โครงการซอมแซมถังกรองน้ําระบบกรองเร็วโรงกรองน้ํา 

บานมะขามเฒา 

16 

2. โครงการปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตน้ําประปาขนาดกําลังการผลิต 500 ลบ.ม/ชม. แบบถังตกตะกอน Pulsator Clarifier และถังกรองทรายลาง

อัตโนมัติท่ีโรงกรองนํ้าบานมะขามเฒา 

17 

   

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการ  

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน               

 1.1 แผนงานการศึกษา              19 

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร            24 

 2.1 แผนงานการศึกษา                

   



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต

ถนนพลแสน 

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ประจักษ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 740.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 7,800 

ตารางเมตร (จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

3,662,000 ถนนพลแสน 

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ประจักษ)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต

ถนนจอมพล 

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ไชยณรงค)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 785.00 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 10,400 

ตารางเมตร (จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

4,375,000 ถนนจอมพล 

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ไชยณรงค)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

2



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

3 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต

ถนนมหาดไทย

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ไชยณรงค)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 785.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 9,320

ตารางเมตร (จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 150 วัน

3,975,000 ถนนมหาดไทย

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ไชยณรงค)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

3



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต

ถนนสรรพสิทธิ์

(จากถนน

วัชรสฤษดิ-์

ถนนไชยณรงค)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 554.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 6,430 

ตารางเมตร  (จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

2,627,000 ถนนสรรพสิทธิ์

(จากถนน

วัชรสฤษดิ-์

ถนนไชยณรงค)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

5 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต

ถนนบัวรอง 

(จากถนน

สุรนาร-ีถนน

จอมสุรางค

ยาตร)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 405.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 5,680 

ตารางเมตร (จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

2,347,000 ถนนบัวรอง 

(จากถนน

สุรนาร-ีถนน

จอมสุรางค

ยาตร)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

5



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

6 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต 

ถนนขาง

รานโอซากา

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 94.00 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 570 ตารางเมตร 

พรอมเปลี่ยนฝารางเหล็กหลอ (จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

453,000 ถนนขาง

รานโอซากา

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

6



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีตถนน

ยมราช (จาก

ถนนชุมพล-

ถนนประจักษ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 781.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 9,310 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปาชนิด HDPE PE 100

PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 780.00 เมตร  

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 210 วัน

6,580,000 ถนนยมราช 

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ประจักษ)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

7



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

8 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีตถนน

อัษฎางค 

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ประจักษ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 782.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 11,030 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปาชนิด HDPE PE 100

PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1,560.00 เมตร

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 240 วัน

11,000,000 ถนนอัษฎางค 

(จากถนน

ชุมพล-ถนน

ประจักษ)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

8



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

9 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีตถนน

ประจักษ-

ถนนไชยณรงค

(จากถนน

พลแสน-ถนน

ราชนิกูล)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 1,095.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 12,780 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปาชนิด HDPE PE 100

PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 330.00 เมตร

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

6,880,000 ถนนประจักษ-

ถนนไชยณรงค

(จากถนน

พลแสน-ถนน

ราชนิกูล

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

9



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

10 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต 

พรอม         

รางระบายน้ํา

และระบบ

ประปา ถนน

กําแหงสงคราม

(จากถนน

ราชดําเนิน-

ถนนไชยณรงค)

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 845.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 8,630 ตาราง

เมตร กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.60 เมตร

ความยาว 290.00 เมตร และงาน วางทอเมนประปา ชนิด 

HDPE PE 100 PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 

555.00 เมตร (จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 180 วัน

6,150,000 ถนนกําแหง

สงคราม

(จากถนน

ราชดําเนิน-

ถนนไชยณรงค)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

10



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

11 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต

ถนนจักร-ี

ถนนวัชรสฤษดิ์

(จากถนน

พลแสน-ถนน

ราชนิกูล)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 1,014.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 13,450 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปาชนิด HDPE PE 100

PN 6 ขนาด 160 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 735.00 เมตร

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 270 วัน

7,500,000 ถนนจักร-ี

ถนนวัชรสฤษดิ์

(จากถนน

พลแสน-ถนน

ราชนิกูล)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

11



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

12 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต 

พรอมทางเทา

และไฟฟา

สาธารณะ 

ถนนเทศบาล 

(จากถนน

โพธิ์กลาง-

ถนน

จอมสุรางค

ยาตร)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 158.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 1,340 

ตารางเมตร 

 -ปรับปรุงทางเทา พ้ืนที่ไมนอยกวา 490 ตารางเมตร พรอม

เปลี่ยนฝา บอพักทอระบายน้ําเหล็กหลอ 

 -ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1 ระบบ

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

2,850,000 ถนนเทศบาล 

(จากถนน

โพธิ์กลาง-

ถนน

จอมสุรางค

ยาตร)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

12



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

13 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต 

พรอมทางเทา

และไฟฟา

สาธารณะ 

ถนนโยธา 

(จากถนน

สุรนาร-ีถนน

จอมสุรางค

ยาตร)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 446.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 5,211 

ตารางเมตร 

 -ปรับปรุงทางเทา พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,449 ตารางเมตร 

พรอมเปลี่ยนฝา บอพักทอระบายน้ําเหล็กหลอ

 -ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1 ระบบ

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

8,617,000 ถนนโยธา 

(จากถนน

สุรนาร-ีถนน

จอมสุรางค

ยาตร)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

13



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

14 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต 

พรอมทางเทา

และไฟฟา

สาธารณะ 

ถนนบุรินทร

(จากถนน

สุรนาร-ีถนน

มิตรภาพ)

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 2,490 

ตารางเมตร 

 -ปรับปรุงทางเทา พ้ืนที่ไมนอยกวา 660 ตารางเมตร พรอม

เปลี่ยนฝา บอพักทอระบายน้ําเหล็กหลอ

 -ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ จํานวน 1 ระบบ

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 120 วัน

4,948,000 ถนนบุรินทร

(จากถนน

สุรนาร-ีถนน

มิตรภาพ)

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

14



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

15 ปรับปรุง

ผิวจราจร

แอสฟลทติก

คอนกรีต

ถนนมนัส 

(จากถนน

พลแสน-ถนน

สรรพสิทธิ)์

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

ยาว 825.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 7,650 

ตารางเมตร และงานวางทอเมนประปา

(จายเงินสะสม)

: สํารวจ ออกแบบ

: จัดซื้อจัดจาง

: ดําเนินการกอสราง 270 วัน

6,726,000 ถนนมนัส 

(จากถนน

พลแสน-ถนน

สรรพสิทธิ)์

ฝายวิศวกรรม

โยธา

สวนควบคุม

การกอสราง

สํานักการชาง

รวม 15 78,690,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซอมแซมถังกรองนํ้า

ระบบกรองเร็ว

โรงกรองน้ํา

บานมะขามเฒา

ซอมถังกรองน้ําระบบกรองเร็วโรงกรองน้ํา

บานมะขามเฒา จํานวน 18 ถังๆ ละ 495,000 บาท  

ประกอบดวย 

1.งานขนยายกรวดทรายเดิม 

2.งานทุบสกัดพ้ืนคอนกรีตเดิม และหัวกรองน้ํา 

Strainer และขนยาย 

3.งานกอสรางและติดตั้งแผนพ้ืน ค.ส.ล. พรอมติดตั้ง

ปลอกหัวกรองน้ํา Strainer 

4.งานติดตั้งหัวกรองน้ํา Strainer 

5.งานจัดหากรวดทรายกรองมาตรฐาน 

6.งานลงกรวดและทรายกรองนํ้าใหม 

7.งานทําความสะอาดและทดสอบการกรองน้ํา

(จายเงินสะสม)

1,485,000 โรงกรองน้ํา

บานมะขามเฒา

สํานักการ

ประปา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 ปรับปรุงและขยาย

กําลังการผลิต

น้ําประปาขนาด

กําลังการผลิต 

500 ลบ.ม/ชม. 

แบบถังตกตะกอน 

Pulsator Clarifier 

และถังกรองทราย

ลางอัตโนมัตทิี่

โรงกรองน้ํา

บานมะขามเฒา

ปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตน้ําประปาขนาดกําลัง

การผลิต 500 ลบ.ม/ชม. แบบถังตกตะกอน Pulsator 

Clarifier และถังกรองทรายลางอัตโนมัติท่ีโรงกรองน้ํา

บานมะขามเฒา

1.ปรับปรุงโรงกรองน้ํา (เดิม) ขนาดกําลังการผลิต 

1,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง รายละเอียดดังน้ี

  -กอสรางถังกรองทรายอัตโนมัติ โครงสรางเหล็ก

เหนียว ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน 4 ถังกรอง

  -กอสรางฐาน ค.ส.ล. รองรับถังกรองทราย ขนาด 

20 X 20 เมตร จํานวน  1 ฐาน 

  -กอสรางบอระบายตะกอนและทอระบายตะกอน 

จํานวน 1 งาน

2.ขยายกําลังการผลิตระบบน้ําประปาขนาดกําลัง

การผลิต 500 ลบ.ม./ชม. แบบถังตกตะกอน Pulsator 

Clarifier และถังกรองทรายลางอัตโนมัติ รายละเอียด

ดังนี้

23,000,000 โรงกรองน้ํา

บานมะขามเฒา

สํานักการ

ประปา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

    แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

  -กอสรางถังตกตะกอน Pulsator Clarifier โครงสราง

เหล็กเหนียว ขนาดกําลังการผลิต 500 ลบ.ม./ชม. 

จํานวน 1 ชุด 

  -กอสรางถังกรองทรายอัตโนมัติ โครงสรางเหล็ก

เหนียว ขนาด 250 ลบ.ม./ชม จํานวน 2 ถังกรอง 

  -กอสรางฐาน ค.ส.ล.รองรับถังกรองทราย ขนาด 

20x20 เมตร จํานวน 1 ฐาน

  -งานระบบทอและอุปกรณ Pipe Flocculator 

  -งานระบบไฟฟาควบคุมพรอมสายไฟฟาระบบผลิต

น้ําประปาทํางานอัตโนมัติ

(จายเงินสะสม)

รวม 2 24,485,000
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โตะไฟเบอร  -โตะไฟเบอรสี่เหลี่ยม 6 ที่น่ัง จํานวน 3 ตัวๆ

ละ 2,500 บาท (ราคาทองถิ่น) (ต้ังจายรายการใหม)

7,500 ศพด.ราชนิกูล สํานัก

การศึกษา

(ศพด.ราชนิ

กูล)
2 โตะอเนกประสงค

บุโฟเมก

 -โตะอเนกประสงคบุโฟเมกา ขาเหล็กชุบโครเม่ียมพับ

ได ขนาดไมนอยกวา 45x180x75 เซนติเมตร จํานวน

 50 ตัวๆ ละ 1,950 บาท (ราคาทองถ่ิน)

(ตั้งจายรายการใหม)

97,500 ร.ร. เทศบาล 3 สํานัก

การศึกษา 

(ร.ร. เทศบาล

 3)

3 โตะพับเอนกประสงค

หนาขาวโฟเมกา

 -โตะพับเอนกประสงค หนาขาวโฟเมกา ขาชุบพับได

กวาง 80x180x75 ซม. จํานวน 20 ตัวๆ ละ 2,200 

บาท (ราคาทองถิ่น) (ตั้งจายรายการใหม)

44,000 ร.ร. โรงเรียน

เทศบาล 5 

(วัดปาจิตต

สามัคค)ี

สํานัก

การศึกษา 

(ร.ร. โรงเรียน

เทศบาล 5 

(วัดปาจิตต

สามัคค)ี

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการ

แผนการการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภัณฑ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 03
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภัณฑ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 03

4 โตะพับหนาขาว  -โตะพับหนาขาว พรอมเกาอี้ สําหรับเด็กอนุบาล 

กวาง 60x120x55 ซม. จํานวน 15 ตัวๆ ละ 2,900 

บาท  (ราคาทองถิ่น) (ต้ังจายรายการใหม)

43,500 ร.ร. โรงเรียน

เทศบาล 5 

(วัดปาจิตต

สามัคค)ี

สํานัก

การศึกษา 

(ร.ร. โรงเรียน

เทศบาล 5 

(วัดปาจิตต

สามัคค)ี

5 เกาอี้สํานักงาน  -เกาอี้สํานักงานหนังเทียมสีดํา พนักพิงและที่นั่ง

ขึ้นโครงเหล็กหุมหนังสังเคราะหจํานวน 30 ตัวๆ ละ 

3,300 บาท (ราคาทองถ่ิน) (ต้ังจายรายการใหม)

99,000 ร.ร. เทศบาล 3 สํานัก

การศึกษา 

(ร.ร. เทศบาล

 3)

6 ชุดโตะเกาอี้สนาม  -ชุดโตะเกาอี้สนาม ประกอบดวย โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 

ตัว จํานวน 12 ชุดๆ ละ 3,500 บาท (ราคาทองถ่ิน) 

สําหรับหองสมุดประชาชนฯ 10 ชุด TK Square 

Korat 10 ชุด Art Gallery and Exhibition 10 ชุด

(ตั้งจายรายการใหม)

42,000 ฝายการศกึษา

นอกระบบ

และตาม

อัธยาศัย

สํานัก

การศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภัณฑ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 03

7 โตะอานหนังสือ  -โตะอานหนังสือ ผลิตจาก Material Partical 

board ปดผิวเมลามีน ขาเหล็กพนสี ขนาด

ไมนอยกวา 100x200x75 ซม. จํานวน 2 ตัวๆ ละ 

20,800 บาท (ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษา

นอกระบบฯ (ต้ังจายรายการใหม)

41,600 ฝายการศกึษา

นอกระบบ

และตาม

อัธยาศัย

สํานัก

การศึกษา

8 โตะอานหนังสือ  -โตะอานหนังสือ ผลิตจากไมยางพารา เคลือบ

แล็กเกอรเงา ขนาดไมนอยกวา 80x240x75 ซม.  

ขาเหล็กกันสนิม จํานวน 4 ตัวๆ ละ 11,200 บาท 

(ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

(ตั้งจายรายการใหม)

44,800 ฝายการศกึษา

นอกระบบ

และตาม

อัธยาศัย

สํานัก

การศึกษา

9 เกาอี้ไม  -เกาอี้ไม ผลิตจากไมยางพารา เคลือบแล็กเกอรเงา 

ขนาดไมนอยกวา 40x40x45 ซม. โครงขาเหล็ก

กันสนิม จํานวน 24 ตัวๆ ละ 900 บาท 

(ราคาทองถ่ิน) สําหรับฝายการศึกษานอกระบบฯ

(ตั้งจายรายการใหม)

21,600 ฝายการศกึษา

นอกระบบ

และตาม

อัธยาศัย

สํานัก

การศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภัณฑ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 03

10 ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก  -ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตูๆ ละ 6,900 บาท

 (ราคามาตรฐาน) (ต้ังจายรายการใหม)

27,600 ศพด.ราชนิกูล สํานัก

การศึกษา

(ศพด.ราชนิ

กูล)

11 ตูเหล็กเก็บเอกสาร

ชนิด 2 บาน

 -ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตอนบนเปนกระจก

 ตอนลางเปนบานทึบ จํานวน 4 ตูๆ ละ 8,500 บาท 

(ราคาทองถ่ิน) (ตั้งจายรายการใหม)

34,000 ศพด.ราชนิกูล สํานัก

การศึกษา

(ศพด.ราชนิ

กูล)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภัณฑ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 03

12 เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวน

 -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งหรือแบบ

แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 

32,400 บาท (ราคามาตรฐาน) 

(ตั้งจายรายการใหม)

129,600 สํานักการศึกษา ฝายแผนงาน

และโครงการ

สํานัก

การศึกษา

รวม 12 632,700
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร 

All in one สําหรับ

งานสํานักงาน

 -เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน) 

(ตั้งจายรายการใหม)

17,000 ศพด.ราชนิกูล สํานัก

การศึกษา

(ศพด.ราชนิ

กูล)

2 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ

สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด

(ราคามาตรฐาน) (ตั้งจายรายการใหม)

3,800 ศพด.ราชนิกูล สํานัก

การศึกษา

(ศพด.ราชนิ

กูล)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการ

แผนการการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร

    2.1 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภัณฑ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 03
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. ประเภทครุภัณฑคอมพวิเตอร

    2.1 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภัณฑ
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 03

3 เครื่องพิมพแบบ

ฉีดหมึก พรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ

 -เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 

บาท (ราคามาตรฐาน) (ต้ังจายรายการใหม)

8,600 ศพด.ราชนิกูล สํานัก

การศึกษา

(ศพด.ราชนิ

กูล)

4 เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 kVA

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง 

(ราคามาตรฐาน)  (ตั้งจายรายการใหม)

5,800 ศพด.ราชนิกูล สํานัก

การศึกษา

(ศพด.ราชนิ

กูล)

รวม 4 35,200
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