


แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสมีา
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4



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 4 ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 /
ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

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

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครราชสีมา



สารบญั
หนา

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเตบิโตอยางมีคุณภาพ
แผนงานการพาณิชย

1. โครงการเปลี่ยนสารกรองน้ําโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน 1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ
1. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

1.1 แผนงานการพาณิชย 2
2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3
3 ประเภทคอมพิวเตอร

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 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 เปลี่ยนสารกรองนํ้า

โรงผลิตนํ้าประปา
บานใหมหนองบอน

 -เปลี่ยนสารกรองนํ้าโรงผลิต
นํ้าประปาบานใหมหนองบอน
ประกอบดวย
-งานรื้อสารกรองนํ้าเดิมพรอมขนท้ิง
-งานทําความสะอาดบอกรอง
-งานเปลี่ยนหัวกรอง
-งานติดตั้งสารกรองนํ้า
-งานทดสอบระบบ
จํานวน 2 บอๆ ละ 2,420,000 บาท
เปนเงิน 4,840,000 บาท
(จายจากเงินสะสม)

4,840,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

สวนผลิต
สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

1

1 เปลี่ยนสารกรองนํ้า
โรงผลิตนํ้าประปา
บานใหมหนองบอน

 -เปลี่ยนสารกรองนํ้าโรงผลิต
นํ้าประปาบานใหมหนองบอน
ประกอบดวย
-งานรื้อสารกรองนํ้าเดิมพรอมขนท้ิง
-งานทําความสะอาดบอกรอง
-งานเปลี่ยนหัวกรอง
-งานติดตั้งสารกรองนํ้า
-งานทดสอบระบบ
จํานวน 2 บอๆ ละ 2,420,000 บาท
เปนเงิน 4,840,000 บาท
(จายจากเงินสะสม)

4,840,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

สวนผลิต
สํานักการประปา

รวม 1 โครงการ 4,840,000

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.
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02

22



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 เครื่องจายแกส

คลอรีน
  -เครื่องจายแกสคลอรีน อัตราการ
จายไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ช่ัวโมง
และอุปกรณครบชุด พรอมติดตั้งท่ีโรง
ผลิตนํ้าประปาบานใหมหนองบอน
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 180,000 บาท
(จายจากเงินสะสม)

180,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

งานผลิต 3
ผายผลิต 2
สวนผลิต

สํานักการประปา

2 เครื่องจายสารสมนํ้า   -เครื่องจายสารสมนํ้าอัตราการจาย
ไมนอยกวา 500 ลิตร/ช่ัวโมง และ
อุปกรณครบชุด พรอมติดตั้งท่ีโรงผลิต
นํ้าประปาบานใหมหนองบอน จํานวน
 1 ชุด เปนเงิน 105,000 บาท (จาย
จากเงินสะสม)

105,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

งานผลิต 3
ผายผลิต 2
สวนผลิต

สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    1.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

2

2 เครื่องจายสารสมนํ้า   -เครื่องจายสารสมนํ้าอัตราการจาย
ไมนอยกวา 500 ลิตร/ช่ัวโมง และ
อุปกรณครบชุด พรอมติดตั้งท่ีโรงผลิต
นํ้าประปาบานใหมหนองบอน จํานวน
 1 ชุด เปนเงิน 105,000 บาท (จาย
จากเงินสะสม)

105,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

งานผลิต 3
ผายผลิต 2
สวนผลิต

สํานักการประปา

รวม 1 รายการ 180,000

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 เครื่องทํานํ้าเย็น  -เครื่องทํานํ้าเย็น แบบใชขวด (พรอม

ขวดถังควํ่า) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 6,500 บาท (ตั้งจายรายการใหม)

6,500 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานควบคุมเทศ
พาณิชย

สํานักปลัดเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

3

1 เครื่องทํานํ้าเย็น  -เครื่องทํานํ้าเย็น แบบใชขวด (พรอม
ขวดถังควํ่า) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
 6,500 บาท (ตั้งจายรายการใหม)

6,500 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานควบคุมเทศ
พาณิชย

สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 รายการ 6,500

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 ชุดโปรแกรมพัฒนา

ระบบการรับชําระ
คานํ้าประปา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ชุดโปรแกรมพัฒนาระบบการรับ
ชําระคานํ้าประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมาแบบออนไลนผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันและเว็บไซต (ตั้งจาย
รายการใหม)

450,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการและ
แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

4

1 ชุดโปรแกรมพัฒนา
ระบบการรับชําระ
คานํ้าประปา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -ชุดโปรแกรมพัฒนาระบบการรับ
ชําระคานํ้าประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมาแบบออนไลนผานโมบาย
แอปพลิเคช่ันและเว็บไซต (ตั้งจาย
รายการใหม)

450,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวม 1 รายการ 450,000

4
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