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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 2 ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 /
ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

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

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา
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สารบญั
หนา

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 1
2. โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนสุนารี 2
3. โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนอนุสรณสถานวีรกรรมทาวสุรนารี 2
4. โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) ริมคูเมืองสําริดรณอริพาย 3
5. โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนริมคูเมืองหนาวัดพายัพ 3
6. โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหนาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4
7. โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหนาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 4
8. โครงการติดตั้งระบบพนน้ําชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหนาโรงเรียนเมืองนครราชสีมา 5
9. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคูเมือง 6

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเตบิโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานการพาณิชย

1. โครงการวางทอเมนประปาถนนจันทร 7
2. โครงการกอสรางบอบาดาลบริเวณโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน 8
3. โครงการวางทอเมนประปาถนนเบญจรงค ซอย 9 8
4. โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบจําหนายน้ําประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา 9
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หนา
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11

2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13



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

ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร

  ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
ใหพรอมใชงาน ดังน้ี
1.ปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน
2.ปรับปรุงระบบเตรียมขยะอินทรีย
และระบบยอยขยะอินทรียเขา
ระบบหมัก
3.ปรับปรุงระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
4.ปรับปรุงระบบยอยสลายไมใช
อากาศแบบกวนผสมสมบูรณและ
หมักทํากาซชีวภาพ
(จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 240 วัน

17,000,000 ศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1

1 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
เครื่องจักร

  ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
ใหพรอมใชงาน ดังน้ี
1.ปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน
2.ปรับปรุงระบบเตรียมขยะอินทรีย
และระบบยอยขยะอินทรียเขา
ระบบหมัก
3.ปรับปรุงระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล
4.ปรับปรุงระบบยอยสลายไมใช
อากาศแบบกวนผสมสมบูรณและ
หมักทํากาซชีวภาพ
(จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 240 วัน

17,000,000 ศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

ป 2564

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

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สวนสุรนารี

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 11 ลิตร
ระบบทอไนลอน สงนํ้าความยาว
400 เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอย
ละเอียด จํานวน 200 หัว พรอมตู
คอนโทรล 1 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

447,000 สวนสุรนารี งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

2

2 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สวนสุรนารี

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 11 ลิตร
ระบบทอไนลอน สงนํ้าความยาว
400 เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอย
ละเอียด จํานวน 200 หัว พรอมตู
คอนโทรล 1 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

447,000 สวนสุรนารี งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

3 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สวนอนุสรณสถาน
วีรกรรมทาวสุรนารี

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 11 ลิตร
ระบบทอไนลอน สงนํ้าความยาว
250 เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอย
ละเอียด จํานวน 150 หัว พรอมตู
คอนโทรล 1 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

330,000 สวนอนุสรณ
สถานวีรกรรม
ทาวสุรนารี

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

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

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
 ริมคูเมืองสําริด
 รณอริพาย

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 11 ลิตร
ระบบทอไนลอน สงนํ้าความยาว
250 เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอย
ละเอียด จํานวน 150 หัว พรอมตู
คอนโทรล 1 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

330,000 ริมคูเมืองสําริด
รณอริพาย

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

3

4 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
 ริมคูเมืองสําริด
 รณอริพาย

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 11 ลิตร
ระบบทอไนลอน สงนํ้าความยาว
250 เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอย
ละเอียด จํานวน 150 หัว พรอมตู
คอนโทรล 1 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

330,000 ริมคูเมืองสําริด
รณอริพาย

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

5 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก) สวนริม
 คูเมืองหนาวัดพายัพ

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 11 ลิตร
ระบบทอไนลอน สงนํ้าความยาว
300 เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอย
ละเอียด จํานวน 200 หัว พรอมตู
คอนโทรล 1 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

433,000 สวนริมคูเมือง
หนาวัดพายัพ

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

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. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

6 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สะพานลอยหนา
โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 8 ลิตร ระบบ
ทอไนลอน สงนํ้าความยาว 150
เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอยละเอียด
 จํานวน 60 หัว พรอมตูคอนโทรล 1
 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

249,000 สะพานลอยหนา
โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

4

6 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สะพานลอยหนา
โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 8 ลิตร ระบบ
ทอไนลอน สงนํ้าความยาว 150
เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอยละเอียด
 จํานวน 60 หัว พรอมตูคอนโทรล 1
 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

249,000 สะพานลอยหนา
โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

7 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สะพานลอยหนา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 8 ลิตร ระบบ
ทอไนลอน สงนํ้าความยาว 150
เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอยละเอียด
 จํานวน 60 หัว พรอมตูคอนโทรล 1
 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

249,000 สะพานลอยหนา
โรงเรียนสุรนารี

วิทยา

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

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. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

8 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สะพานลอยหนา
โรงเรียนเมือง
นครราชสีมา

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 8 ลิตร ระบบ
ทอไนลอน สงนํ้าความยาว 150
เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอยละเอียด
 จํานวน 60 หัว พรอมตูคอนโทรล 1
 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

249,000 สะพานลอยหนา
โรงเรียนเมือง
นครราชสีมา

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

5

8 ติดตั้งระบบพนนํ้า
ชนิดฝอยละเอียด
(ไอหมอก)
สะพานลอยหนา
โรงเรียนเมือง
นครราชสีมา

 -ติดตั้งระบบกรองนํ้าประปา ระบบ
ปมนํ้าแรงดันสูงขนาด 8 ลิตร ระบบ
ทอไนลอน สงนํ้าความยาว 150
เมตร และหัวพนนํ้าชนิดฝอยละเอียด
 จํานวน 60 หัว พรอมตูคอนโทรล 1
 ตู (จายจากเงินสะสม)
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 60 วัน

249,000 สะพานลอยหนา
โรงเรียนเมือง
นครราชสีมา

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
    แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

9 ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ในคูเมือง

 -กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ในคูเมือง จํานวน 7 คูเมือง คือ
1.คูเมืองพิชัยชุมพล
2.คูเมืองสําริดรณอริพาย
3.คูเมืองนารายณรังสฤษดิ์
4.คูเมืองมหิศราธิบดี
5.คูเมืองเศวตหัตถีคูแดน
6.คูเมืองพลแสนฮึกหาญ
7.คูเมืองอิสานชาญชัย
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

12,000,000 1.คูเมืองพิชัย
ชุมพล
 2.คูเมืองสําริด
รณอริพาย
 3.คูเมือง
นารายณรังสฤษดิ์
4.คูเมือง
มหิศราธิบดี
5.คูเมืองเศวต
หัตถีคูแดน
 6.คูเมืองพลแสน
ฮึกหาญ
 7.คูเมืองอิสาน
ชาญชัย

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

แบบ ผด. 02

ป 2564

6

9 ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ในคูเมือง

 -กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ในคูเมือง จํานวน 7 คูเมือง คือ
1.คูเมืองพิชัยชุมพล
2.คูเมืองสําริดรณอริพาย
3.คูเมืองนารายณรังสฤษดิ์
4.คูเมืองมหิศราธิบดี
5.คูเมืองเศวตหัตถีคูแดน
6.คูเมืองพลแสนฮึกหาญ
7.คูเมืองอิสานชาญชัย
: สํารวจ ออกแบบ
: จัดซื้อจัดจาง
: ดําเนินการกอสราง 90 วัน

12,000,000 1.คูเมืองพิชัย
ชุมพล
 2.คูเมืองสําริด
รณอริพาย
 3.คูเมือง
นารายณรังสฤษดิ์
4.คูเมือง
มหิศราธิบดี
5.คูเมืองเศวต
หัตถีคูแดน
 6.คูเมืองพลแสน
ฮึกหาญ
 7.คูเมืองอิสาน
ชาญชัย

งานควบคุม
และตรวจสอบ

การบําบัดนํ้าเสีย
สวนชางสุขาภิบาล

สํานักการชาง

รวม 9 โครงการ 31,287,000

แบบ ผด. 02

ป 2564

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.
1 วางทอเมนประปา

ถนนจันทร
 -วางทอเมนประปา บริเวณถนน
จันทร โดยใชทอ HDPE Class 100
PN 6 ขนาด Ø 160 มม. (6 น้ิว)
จํานวน 2 ฝง ความยาวประมาณ
804 เมตร เช่ือมประสานเขากับทอ
ขนาด Ø 400 มม. บริเวณถนน
สุรนารี เช่ือมประสานเขามาตรวัดนํ้า
เดิม พรอมจัดทํา Loop การใชนํ้า
และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน
ขนาด Ø 150 มม. จํานวน 2 แหง
พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA
ตามแบบท่ีกําหนด (ตามแบบ)
(จายจากเงินสะสม)

1,300,000 บริเวณถนนจันทร งานติดตั้ง 2
สวนบริการและ

ซอมบํารุง
สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

7

1 วางทอเมนประปา
ถนนจันทร

 -วางทอเมนประปา บริเวณถนน
จันทร โดยใชทอ HDPE Class 100
PN 6 ขนาด Ø 160 มม. (6 น้ิว)
จํานวน 2 ฝง ความยาวประมาณ
804 เมตร เช่ือมประสานเขากับทอ
ขนาด Ø 400 มม. บริเวณถนน
สุรนารี เช่ือมประสานเขามาตรวัดนํ้า
เดิม พรอมจัดทํา Loop การใชนํ้า
และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน
ขนาด Ø 150 มม. จํานวน 2 แหง
พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA
ตามแบบท่ีกําหนด (ตามแบบ)
(จายจากเงินสะสม)

1,300,000 บริเวณถนนจันทร งานติดตั้ง 2
สวนบริการและ

ซอมบํารุง
สํานักการประปา

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. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2 กอสรางบอบาดาล
บริเวณโรงผลิต
นํ้าประปาบานใหม
หนองบอน

 -กอสรางบอนํ้าบาดาลบริเวณโรง
ผลิตนํ้าประปาบานใหมหนองบอน
ขนาดความลึกไมนอยกวา70 เมตร
จํานวน 6 บอพรอมติดตั้งเครื่องสูบ
นํ้าระบบไฟฟา ระบบทอ และ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
(จายจากเงินสะสม)

4,800,000 โรงผลิตนํ้าประปา
บานใหม

หนองบอน

ฝายผลิต 2
สํานักการประปา

แบบ ผด. 02

8

2 กอสรางบอบาดาล
บริเวณโรงผลิต
นํ้าประปาบานใหม
หนองบอน

 -กอสรางบอนํ้าบาดาลบริเวณโรง
ผลิตนํ้าประปาบานใหมหนองบอน
ขนาดความลึกไมนอยกวา70 เมตร
จํานวน 6 บอพรอมติดตั้งเครื่องสูบ
นํ้าระบบไฟฟา ระบบทอ และ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
(จายจากเงินสะสม)

4,800,000 โรงผลิตนํ้าประปา
บานใหม

หนองบอน

ฝายผลิต 2
สํานักการประปา

3 วางทอเมนประปา
ถนนเบญจรงค
ซอย 9

 -วางทอเมนประปาโดยใชทอ HDPE
 Class 100 PN 6 ขนาด Ø 110 มม.
(4 น้ิว) บริเวณถนนเบญจรงค ซอย 9
 ความยาวประมาณ 120 เมตร
เช่ือมประสานเขากับทอ AC (ทอ
เมนเดิม) ขนาด Ø 250และเช่ือม
ประสานเขามาตรวัดนํ้าเดิมและ
ติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด
 Ø150มม. จํานวน 1 แหง ตามแบบ
ท่ีกําหนด (จายจากเงินสะสม)

180,000 ถนนเบญจรงค
ซอย 9

สํานักการประปา

แบบ ผด. 02

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

4 ปรับปรุงและ
ซอมแซมระบบ
จําหนายนํ้าประปา
ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ปรับปรุงและซอมแซมระบบจาย
นํ้าประปา โดยแบงเปน
 -คาวัสดุอุปกรณในการบํารุงรักษา
และซอมแซม
 -คาจางในกรณีท่ีจําเปน (สวน
บริการและซอมบํารุง)
(จายจากเงินสะสม)

15,000,000 ถนนเดชอุดม
ซอย 14

สํานักการประปา

แบบ ผด. 02

9

4 ปรับปรุงและ
ซอมแซมระบบ
จําหนายนํ้าประปา
ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

ปรับปรุงและซอมแซมระบบจาย
นํ้าประปา โดยแบงเปน
 -คาวัสดุอุปกรณในการบํารุงรักษา
และซอมแซม
 -คาจางในกรณีท่ีจําเปน (สวน
บริการและซอมบํารุง)
(จายจากเงินสะสม)

15,000,000 ถนนเดชอุดม
ซอย 14

สํานักการประปา

รวม 4 โครงการ 21,280,000

แบบ ผด. 02

9



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  เครื่องพิมพดีดไฟฟา  -เครื่องพิมพดีดไฟฟา 2 ภาษา จํานวน

 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

22,500 หองงานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

10

1  เครื่องพิมพดีดไฟฟา  -เครื่องพิมพดีดไฟฟา 2 ภาษา จํานวน
 1 เครื่อง (ราคาทองถ่ิน) (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

22,500 หองงานพัสดุและ
ทรัพยสิน

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

รวม 1 รายการ 22,500

10



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  โตะพับโครงเหล็ก  -โตะพับโครงเหล็กชนิดพับเก็บได

จํานวน 250 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (สวนการโยธา)
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

450,000 ภายในเขต
เทศบาล

นครราชสีมา

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

11

1  โตะพับโครงเหล็ก  -โตะพับโครงเหล็กชนิดพับเก็บได
จํานวน 250 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (สวนการโยธา)
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

450,000 ภายในเขต
เทศบาล

นครราชสีมา

สํานักการชาง

รวม 1 รายการ 450,000

11



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 นํ้าพุทดแทนของเดิม  -จัดหานํ้าพุทดแทนของเดิม โดยเปน

นํ้าพุโครงทุนสแตนเลสขนาดทุนกวาง
ไมนอยกวา 1.70 เมตร ขนาด
เสนผาศูนยกลางวงนํ้าพุไมนอยกวา
1.80 เมตร โดยใชเครื่องสูบนํ้า แบบ
จุมแช ขนาดไมนอยกวา 7.5 Hp.
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 350,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและ
ซอมแซม สวนชางสุขาภิบาล)
(จายจากเงินสะสม)

1,400,000 คูเมือง 17 คู
ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

12

1 นํ้าพุทดแทนของเดิม  -จัดหานํ้าพุทดแทนของเดิม โดยเปน
นํ้าพุโครงทุนสแตนเลสขนาดทุนกวาง
ไมนอยกวา 1.70 เมตร ขนาด
เสนผาศูนยกลางวงนํ้าพุไมนอยกวา
1.80 เมตร โดยใชเครื่องสูบนํ้า แบบ
จุมแช ขนาดไมนอยกวา 7.5 Hp.
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 350,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งานบํารุงรักษาและ
ซอมแซม สวนชางสุขาภิบาล)
(จายจากเงินสะสม)

1,400,000 คูเมือง 17 คู
ในเขตเทศบาล

นครนครราชสีมา

สํานักการชาง

รวม 1 รายการ 1,400,000

12



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 เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน
 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(สวนบริหารการคลัง=1, งานพัสดุและ
ทรัพยสิน=2, งานสถิติการคลัง=1)
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

68,000 สวนบริหาร
การคลัง

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

13

1 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
(สวนบริหารการคลัง=1, งานพัสดุและ
ทรัพยสิน=2, งานสถิติการคลัง=1)
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

68,000 สวนบริหาร
การคลัง

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

2 ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,800
บาท (ราคามาตรฐาน) (สวนบริหาร
การคลัง=1, งานพัสดุและทรัพยสิน=2,
 งานสถิติการคลัง=1) (โอนตั้งจายเปน
รายการใหม)

15,200 สวนบริหาร
การคลัง

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

13



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

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

3 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 10
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเทศบาลนครนครราชสีมา
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

220,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1

14

3 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 10
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเทศบาลนครนครราชสีมา
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

220,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

4 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเทศบาลนครนครราชสีมา
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

150,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1

14



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

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

5 เครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย แบบท่ี 1

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
ตามโครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

130,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1

15

5 เครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย แบบท่ี 1

 -เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบท่ี 1
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
ตามโครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

130,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

6 คอมพิวเตอรแทปเล็ต  -คอมพิวเตอรแทปเล็ต จํานวน 5
เครื่องๆ ละ 20,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) ตามโครงการปรับปรุง
ขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเทศบาลนครนครราชสีมา
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

100,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1

15



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

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

7 อุปกรณจัดเก็บ
log File ระบบ
เครือขาย แบบท่ี 1

 -อุปกรณจัดเก็บ log File ระบบ
เครือขาย แบบท่ี 1 จํานวน 3 เครื่องๆ
 ละ 50,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
ตามโครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

150,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1

16

7 อุปกรณจัดเก็บ
log File ระบบ
เครือขาย แบบท่ี 1

 -อุปกรณจัดเก็บ log File ระบบ
เครือขาย แบบท่ี 1 จํานวน 3 เครื่องๆ
 ละ 50,000 บาท (ราคามาตรฐาน)
ตามโครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

150,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

8 ตูสําหรับจัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ
แบบท่ี 1

 -ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U)
จํานวน 1 ตู (ราคามาตรฐาน) ตาม
โครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

18,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1
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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

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

9 อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24
ชอง แบบท่ี 2

 -อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2
จํานวน 3 ชุดๆ ละ 21,000 บาท
(ราคามาตรฐาน) ตามโครงการ
ปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา (โอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม)

63,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1
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9 อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24
ชอง แบบท่ี 2

 -อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2
จํานวน 3 ชุดๆ ละ 21,000 บาท
(ราคามาตรฐาน) ตามโครงการ
ปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินเทศบาลนคร
นครราชสีมา (โอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม)

63,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

10 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 3 KVA

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 KVA
จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน)
ตามโครงการปรับปรุงขอมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทศบาลนครนครราชสีมา (โอนตั้งจาย
เปนรายการใหม)

32,000 หองปฏิบัติงาน
ฝายแผนท่ีภาษี
สํานักกาคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1
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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

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

11 เครื่องพิมพเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา

 -เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐาน) (โอนตั้งจายเปน
รายการใหม)

2,600 สวนบริหาร
การคลัง

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

12 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 (ราคา
มาตรฐาน) (สวนบริหารการคลัง=1,
งานพัสดุและทรัพยสิน=2, งานสถิติ
การคลัง=1) (โอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม)

10,000 สวนบริหาร
การคลัง

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

แบบ ผด. 02/1
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12 เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

 -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 (ราคา
มาตรฐาน) (สวนบริหารการคลัง=1,
งานพัสดุและทรัพยสิน=2, งานสถิติ
การคลัง=1) (โอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม)

10,000 สวนบริหาร
การคลัง

สํานักการคลัง
อาคารสํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานักการคลัง

รวม 12 รายการ 958,800

แบบ ผด. 02/1
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