


แผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสมีา
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5



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 5 ข้ึน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 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

ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับขดีความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและทั่วถึง
แผนงานการพาณิชย

1. โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณระบบผลติและสบูจายน้ําประปา (ไดรับจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติม) 1
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ

1. เปลี่ยนสารกรองน้ําโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน 2
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการ

1. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3
1.2 แผนงานการพาณิชย 4

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.1 แผนงานการพาณิชย 5

3. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
3.1 แผนงานการพาณิชย 6

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7
4.2 แผนงานการพาณิชย 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 บํารุงรักษาและ

ซอมแซมเครื่องจักร
อุปกรณระบบผลิตและ
สูบจายนํ้าประปา
(ไดรับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม)

 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือดําเนินการ ดังน้ี
 -ซอมแซมเครื่องกวาดตะกอนของ
บอตกตะกอนท่ี 2 และบอตกตะกอน
ท่ี 3 โรงผลิตนํ้าประปา บานใหม
หนองบอน

1,960,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

สวนผลิต
สํานักการประปา

 -ซอมแซมหัวขับไฟฟา (Electric
Actuator) และอุปกรณประกอบ
(บอตกตะกอนท่ี 1 โรงผลิต
นํ้าประปาบานใหมหนองบอน)
จํานวน 4 ชุด

600,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

สวนผลิต
สํานักการประปา

รวม 1 โครงการ 2,560,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

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

1. ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการอยางครอบคลุมและท่ัวถึง
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

2



3



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
-งานทําความสะอาด
บอกรอง
-งานเปลี่ยนหัวกรอง
-งานติดตั้งสารกรองนํ้า
-งานทดสอบระบบ
จํานวน 6 บอๆ ละ 2,420,000 บาท
เปนเงิน 14,520,000 บาท (จายเงิน
สะสม)

14,520,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

สวนผลิต
สํานักการประปา

รวม 1 โครงการ 14,520,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
    แผนงานการพาณิชย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563

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 เครื่องปมนํ้า  -เครื่องปมนํ้า ขนาดไมต่ํากวา 350

วัตต จํานวน 1 เครื่อง(ราคาทองถ่ิน)
(ตั้งจายรายการใหม)

10,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ
กองวิชาการและ

แผนงาน

รวม 1 รายการ 10,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

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 เครื่องสูบนํ้าแบบจุม

(Submersible
pump) ขนาด 6 น้ิว

 -เครื่องสูบนํ้าแบบจุม (Submersible
 pump) ขนาด 6 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
 เปนเงิน 280,000 บาท (จายเงิน
สะสม)

280,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

สํานักการประปา

2 เครื่องสูบนํ้าแบบจุม
(Submersible
pump) ขนาด 4 น้ิว

 -เครื่องสูบนํ้าแบบจุม (Submersible
 pump) ขนาด 4 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง
 เปนเงิน 180,000 บาท (จายเงิน
สะสม)

180,000 โรงผลิต
นํ้าประปาบาน
ใหมหนองบอน

สํานักการประปา

รวม 2 รายการ 460,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
    1.2 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

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 หมอแปลงไฟฟา

ขนาด 2,000 KVA
อุปกรณครบชุด
พรอมติดตั้ง

 -หมอแปลงไฟฟา ขนาด 2,000 KVA
อุปกรณครบชุดพรอมติดตั้ง จํานวน 1
 ชุด เปนเงิน 1,100,000 บาท (ตั้งตาม
ราคาทองถ่ิน) (จายเงินสะสม)

1,100,000 สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําตะคอง

สํานักการประปา

2 หมอแปลงไฟฟา
ขนาด 50 KVA
อุปกรณครบชุด
พรอมติดตั้ง

 -หมอแปลงไฟฟา ขนาด 50 KVA
อุปกรณครบชุดพรอมติดตั้ง จํานวน 1
 ชุด เปนเงิน 500,000 บาท (ตั้งตาม
ราคาทองถ่ิน) (จายเงินสะสม)

500,000 สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําตะคอง

สํานักการประปา

รวม 2 รายการ 1,600,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
    2.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

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 เครื่องจายแกส

คลอรีนอัตราการ
จายไมนอยกวา 10
กิโลกรัม/ช่ัวโมง
และ Booster
pump อุปกรณ
ประกอบครบชุด
พรอมติดตั้ง

 -เครื่องจายแกสคลอรีนอัตราการจาย
ไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และ
Booster pump อุปกรณประกอบ
ครบชุด พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 350,000 บาท เปนเงิน 700,000
บาท (จายเงินสะสม)

700,000 สถานีสูบนํ้าดิบ
ลําแชะ สํานักการประปา

รวม 1 รายการ 700,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
    3.1 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

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 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 3 ชุดๆ ละ 3,800
เปนเงิน 11,400 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

11,400 ฝาย
สถาปตยกรรม
สํานักการชาง

ฝายวิศวกรรมโยธา
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

2 เครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับ
กระดาษ ขนาด A3

 -เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท
เปนเงิน 18,900 บาท (ตั้งตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร)

18,900 ฝาย
สถาปตยกรรม
สํานักการชาง

สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

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

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1

3  เครื่องคอมพิวเตอร
 สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี
2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา
19 น้ิว)

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 30,000 เปนเงิน 90,000
บาท (ตั้งตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

90,000 ฝาย
สถาปตยกรรม
สํานักการชาง

ฝายสถาปตยกรรม
สวนควบคุม
การกอสราง
สํานักการชาง

รวม 3 รายการ 120,300

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 เครื่องพิมพชนิด

Dot Matrix Printer
 แบบแครยาว

 -เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix
Printer แบบแครยาว จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน
46,000 บาท (ตั้งจายรายการใหม)

46,000 เทศบาลนคร
นครราชสีมา

สํานักการประปา

รวม 1 รายการ 46,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
    4.2 แผนงานการพาณิชย

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ
(บาท) สถานท่ีดําเนินการ

แบบ ผด. 02/1
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ท่ี นม ๕๒๐๐1 / สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง  นม ๓๐๐๐๐

สิงหาคม ๒๕63
เรื่อง การประกาศใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561
สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี / 2563 เรื่องใหใชแผนการ

ดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 โดยไดมีการอนุมัติและประกาศใชแลวเม่ือวันท่ี
มิถุนายน 2563  ท้ังนี้ ตามนัยขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหเทศบาลแจง
ไปยังสภาเทศบาลนครนครราชสีมาและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏตามสิ่งท่ี
สงมาดวยแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณานําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตามระเบียบฯ ตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรวุฒิ  เชิดชัย)
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร. ๐-๔๔๒๓-๔๗๕๒ ตอ ๑๕๐๔ - ๑๕๐๕
โทรสาร ๐-๔๔๒๓-๔๗๕๒



ท่ี นม ๕๒๐๐๗ / ว สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง  นม ๓๐๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖3

เรื่อง ประชาสัมพันธการแกไข และเพ่ิมเติมเแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 294 / ๒๕๖3 เรื่อง การแกไข

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี 7 จํานวน ๑ ฉบับ
2. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 295 / 2563  เรื่อง ใหใชแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดมีการประกาศแกไข และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามข้ันตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ไดมีการเห็นชอบและประกาศใชแลวเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน ๒๕๖3 ดังรายละเอียดการประกาศ ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสงมาดวยแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยเทศบาลฯ ไดมีการเผยแพรการแกไขแผนพัฒนาดังกลาวทาง
เว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทางหนึ่งดวย

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุรวุฒิ  เชิดชยั )
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒ ตอ ๑๕๐๔ - ๑๕๐๕
โทรสาร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒



ท่ี นม ๕๒๐๐๗ / ว สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง  นม ๓๐๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖3

เรื่อง ประชาสัมพันธการแกไข และเพ่ิมเติมเแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เรียน นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 294 / ๒๕๖3 เรื่อง การแกไข

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี 7 จํานวน ๑ ฉบับ
2. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี  295 / 2563  เรื่อง ใหใชแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดมีการประกาศแกไข และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามข้ันตอนแหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ไดมีการเห็นชอบและประกาศใชแลวเม่ือวันท่ี 1  มิถุนายน ๒๕๖3 ดังรายละเอียดการประกาศ ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสงมาดวยแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยเทศบาลฯ ไดมีการเผยแพรการแกไขแผนพัฒนาดังกลาวทาง
เว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทางหนึ่งดวย

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุรวุฒิ  เชิดชยั )
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒ ตอ ๑๕๐๔ - ๑๕๐๕
โทรสาร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒



ท่ี นม ๕๒๐๐๗ / ว สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง  นม ๓๐๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖3

เรื่อง ประชาสัมพันธการแกไข และเพ่ิมเติมเแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายอําเภอเมืองนครราชสีมา
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 294 / ๒๕๖3 เรื่อง การแกไข

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี 7 จํานวน ๑ ฉบับ
2. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี  295 / 2563  เรื่อง ใหใชแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดมีการประกาศแกไข และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามข้ันตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยไดมีการเห็นชอบและประกาศใชแลวเม่ือวันท่ี 1  มิถุนายน ๒๕๖3 ดังรายละเอียดการประกาศ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสงมาดวยแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยเทศบาลฯ ไดมีการเผยแพรการแกไขแผนพัฒนาดังกลาวทาง
เว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทางหนึ่งดวย

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุรวุฒิ  เชิดชยั )
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒ ตอ ๑๕๐๔ - ๑๕๐๕
โทรสาร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒



ท่ี นม ๕๒๐๐1 / สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
ถนนโพธิ์กลาง  นม ๓๐๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖3

เรื่อง ประชาสัมพันธการแกไข และเพ่ิมเติมเแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 294 / ๒๕๖3 เรื่อง การแกไข

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี 7 จํานวน ๑ ฉบับ
2. สําเนาประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี  295 / 2563  เรื่อง ใหใชแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา  ไดมีการประกาศแกไข และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามข้ันตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ไดมีการเห็นชอบและประกาศใชแลวเม่ือวันท่ี 1  มิถุนายน ๒๕๖3

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณานําเรียนตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเพ่ือทราบ
ดวย โดยเทศบาลฯ ไดมีการเผยแพรการแกไขแผนพัฒนาดังกลาวทางเว็บไซต www.koratcity.go.th อีกทาง
หนึ่งดวย

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุรวุฒิ  เชิดชยั )
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒ ตอ ๑๕๐๔ - ๑๕๐๕
โทรสาร. ๐ ๔๔๒๓ ๔๗๕๒



ฉบับท่ี / ๒๕63

ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5

------------------------------------------

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําและประกาศใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 638 / 2562 ลง
วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 รวมถึงไดมีการเพ่ิมเติมแผนฯ ดังกลาว ตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา  ฉบับท่ี
3 / 2563 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2563  ฉบับท่ี 137 / 2563 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563  ฉบับท่ี 256 / 2563  ลง
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ฉบับท่ี 364 / 2563  ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  ไปแลวนั้น

บัดนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา ไดรวบรวมโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่ง และไดจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 เพ่ือใหหนวยงานไดใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม  ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ี
วางไว โดยไดดําเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 / ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน
2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งได
กําหนดไววาการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63

( นายสุรวุฒิ  เชิดชัย )
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



ฉบับท่ี / ๒๕63

ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4

------------------------------------------

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําและประกาศใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับท่ี 638 / 2562 ลง
วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 รวมถึงไดมีการเพ่ิมเติมแผนฯ ดังกลาว ตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา  ฉบับท่ี
3 / 2563 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2563  ฉบับท่ี 137 / 2563 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563  และฉบับท่ี 256 / 2563
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563  ไปแลวนั้น

บัดนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา ไดรวบรวมโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่ง และไดจัดทําเปนแผนการดําเนินงาน เทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4  เพ่ือใหหนวยงานไดใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม  ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ี
วางไว โดยไดดําเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 / ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน
2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งได
กําหนดไววาการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63

( นายสุรวุฒิ  เชิดชัย )
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



ฉบับท่ี / ๒๕62

ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------------------------------

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) ขอ 26 และ ขอ 27  เพ่ือใหหนวยงาน   ได
ใชเปนกรอบในการปฏิบัติงาน ใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน
ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีวางไว โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครนครราชสีมา ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานฯ ในคราวประชุมประจําป 2562 ครั้งท่ี 4 เม่ือ
วันท่ี 18 ตุลาคม 2562

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ตลุาคม พ.ศ. ๒๕62

( นายบุญเหลือ  เจริญวัฒน )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
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