


แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสมีา
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3



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 3 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



สารบญั
หนา

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับขดีความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและทั่วถึง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสินเทศบาลนครนครราชสีมา 1
2. โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลติและสบูจายน้ําประปา 2

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ
1. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1.1 แผนงานสาธารณสุข 3
2. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

2.1 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 ปรับปรุงขอมูล

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)
ระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสินเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและขอมูลทะเบียน
ทรัพยสิน โดยการสํารวจขอมูลและ
บันทึกขอมูลไดอยางถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
 -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณสนับสนุนการใชงานเพ่ือ
ประโยชนในการจัดเก็บภาษี
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

7,137,000 ฝายแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพยสิน
สํานักการคลัง

สวนพัฒนารายได
สํานักการคลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1

1 ปรับปรุงขอมูล
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)
ระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสินเทศบาล
นครนครราชสีมา

 -ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและขอมูลทะเบียน
ทรัพยสิน โดยการสํารวจขอมูลและ
บันทึกขอมูลไดอยางถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
 -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณสนับสนุนการใชงานเพ่ือ
ประโยชนในการจัดเก็บภาษี
(โอนตั้งจายเปนรายการใหม)

7,137,000 ฝายแผนท่ีภาษี
และทะเบียน

ทรัพยสิน
สํานักการคลัง

สวนพัฒนารายได
สํานักการคลัง

รวม 1 โครงการ 7,137,000

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 บํารุงรักษาและ

ซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิต
และสูบจาย
นํ้าประปา

 -ซอมแซมเครื่องสูบนํ้าแบบ
Vertical Turbine Pump จํานวน 2
 เครื่อง ดังน้ี
1.เครื่องสูบนํ้าแบบ Vertical
Turbine Pump อัตราการไหล 750
 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ชุดท่ี 1
หมายเลขครุภัณฑ ป.055-36-0001
(สถานีสูบนํ้าดิบลําตะคอง)
2.เครื่องสูบนํ้าแบบ Vertical
Turbine Pump อัตราการไหล
1,700 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ชุดท่ี 4
 หมายเลขครุภัณฑ ป.055-57-0104
(สถานีสูบนํ้าดิบลําแซะ)
(จายจากเงินสะสม)

4,279,000 สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําตะคอง

สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําแซะ

สวนผลิต
สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2

1 บํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิต
และสูบจาย
นํ้าประปา

 -ซอมแซมเครื่องสูบนํ้าแบบ
Vertical Turbine Pump จํานวน 2
 เครื่อง ดังน้ี
1.เครื่องสูบนํ้าแบบ Vertical
Turbine Pump อัตราการไหล 750
 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ชุดท่ี 1
หมายเลขครุภัณฑ ป.055-36-0001
(สถานีสูบนํ้าดิบลําตะคอง)
2.เครื่องสูบนํ้าแบบ Vertical
Turbine Pump อัตราการไหล
1,700 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ชุดท่ี 4
 หมายเลขครุภัณฑ ป.055-57-0104
(สถานีสูบนํ้าดิบลําแซะ)
(จายจากเงินสะสม)

4,279,000 สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําตะคอง

สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําแซะ

สวนผลิต
สํานักการประปา

รวม 1 โครงการ 4,279,000

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 โทรทัศน แอลอีดี

(LED TV) แบบ
Smart TV

  -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 น้ิว
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 31,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ) (หองพักคอยผูมารับ
บริการศูนยบริการสาธารณสุข 1
โพธ์ิกลาง)

62,000 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 1
(โพธ์ิกลาง)
สํานักการ

สาธารณสุขฯ

ศูนยบริการ
สาธารณสุข 1
(โพธ์ิกลาง)
สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
    1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

3

1 โทรทัศน แอลอีดี
(LED TV) แบบ
Smart TV

  -โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 น้ิว
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 31,000 บาท
(ราคาทองถ่ิน) (งบเงินบํารุง
ศูนยบริการ) (หองพักคอยผูมารับ
บริการศูนยบริการสาธารณสุข 1
โพธ์ิกลาง)

62,000 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 1
(โพธ์ิกลาง)
สํานักการ

สาธารณสุขฯ

ศูนยบริการ
สาธารณสุข 1
(โพธ์ิกลาง)
สํานักการ

สาธารณสุขฯ

รวม 1 รายการ 62,000

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 เครื่องสูบจาย

สารละลายคลอรีน
ในระบบผลิต
นํ้าประปา
(Booster Pump)

 -เครื่องสูบจายสารละลายคลอรีนใน
ระบบผลิตนํ้าประปา (Booster
Pump) พรอมติดตั้ง  จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 142,500 บาท (ราคาทองถ่ิน)
(จายเงินสะสม)

285,000 โรงสูบนํ้าดิบ
เข่ือนลําตะคอง

สวนผลิต
สํานักการประปา

รวม 1 รายการ 285,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    2.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

44
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