
 
 

 
 
 

แผนการด าเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 





 
 

 
 

      ค ำน ำ 
 

 

 ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มีการประกาศให้ใช้แผนการด าเนินงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2564  นั้น ขณะนี้ปรากฏว่ามีโครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นการตั้งจ่ายเงินสะสม และตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงได้รวบรวมมาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน 
เทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

แผนการด าเนินงาน ฉบับนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลส าเร็จดังที่
คาดหวังไว้ ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป   

 
 
 

 
       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

       เทศบาลนครนครราชสีมา      
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

                          หน้า 
 

บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
แผนงานการพาณิชย์ 
1. โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน  าประปา 1 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
แผนงานการพาณิชย์  
1. โครงการเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวนโรงสูบน  าเขื่อนล าตะคอง 2 

   
   

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการ  

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์            
 1.1 แผนงานการศึกษา              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.

1 บ ารุงรักษา 

ซ่อมแซม และ

ปรับปรุงเคร่ืองจกัร

อปุกรณ์ระบบผลิต

และสูบจา่ย

น  าประปา

งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง

เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ระบบผลิตและสูบ

จา่ยน  าประปา 

จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงกรองน  าอษัฎางค์เดิม  

2.สถานีสูบจา่ยน  าอษัฎางค์ใหม่

3.โรงกรองน  าบ้านมะขามเฒ่า       

4.โรงสูบน  าดิบเขื่อนล าตะคอง

5.โรงผลิตน  าประปาบ้านใหม่หนองบอน

6.สถานีสูบน  าดิบล าแชะ

(จา่ยเงินสะสม)

1,760,000 1.โรงกรองน  า

อษัฎางค์เดิม  

2.สถานีสูบจา่ยน  า

อษัฎางค์ใหม่

3.โรงกรองน  าบา้น

มะขามเฒ่า       

4.โรงสูบน  าดิบ

เขือ่นล าตะคอง

5.โรงผลิต

น  าประปาบา้นใหม่

หนองบอน

6.สถานีสูบน  าดิบ

ล าแชะ

ส านักการประปา

รวม 1 1,760,000

หน้า 1

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ยทุธศาสตรก์ารยกระดับขีดความสามารถในการให้บรกิารอยา่งครอบคลุมและทั่วถึง

    แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม

ท่ีเกดิขึ นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 



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 เปล่ียนสายเมน

ไฟฟา้แรงสูง 
จากสายเปลือยเปน็
สายหุ้มฉนวน 
โรงสูบน ้า
เขื่อนล้าตะคอง

เปล่ียนสายเมนไฟฟา้แรงสูงจากสาย
เปลือยเปน็สายหุ้มฉนวน          
โรงสูบน ้าเขื่อนล้าตะคอง 
รายละเอียดดังนี 
1.งานก่อสร้างระบบไฟฟา้ภายใน
งานด้านแรงสูง
 -รื อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก
ขนาด 95 ตร.มม.วงจรที่ 2 จ้านวน 
3 เส้น ระยะทาง 1,100 ม.
-ปกัเสาคอนกรีตขนาด 14.30 ม. 
จ้านวน 13 ต้น
 -พาดสายเคเบลิอากาศ ขนาด 185
 ตร.มม. วงจรที่ 2 จ้านวน 3 เส้น 
ระยะทาง 1,100 ม. พร้อมติดตั ง
อุปกรณ์ประกอบหวัเสาครบชุด
งานด้านหม้อแปลง
 -รื อถอนอุปกรณ์ประกอบ         
หม้อแปลงและรื อถอนอุปกรณ์
ปอ้งกัน

3,660,000 โรงกรองน ้า
บา้นมะขามเฒ่า

ส้านักการประปา

หน้า 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

แบบ ผด. 02 



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

หน้า 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

แบบ ผด. 02 

 -ติดตั งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง
พร้อมติดตั งอุปกรณ์ปอ้งกันครบชุด
2.งานก่อสร้างระบบไฟฟา้ภายนอก
งานด้านแรงสูง
 -รื อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก
ขนาด 95 ตร.มม.วงจรที่ 2 จ้านวน 
3 เส้น ระยะทาง 540 ม.
-รื อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก
ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 40 ม. 
พร้อมรื อถอนอุปกรณ์ประกอบหวั
เสาครบชุด
-ปกัเสาคอนกรีตขนาด 14.30 ม.
จ้านวน 4 ต้น
-พาดสาเคเบลิอากาศขนาด 185 
ตร.มม.วงจรที่ 2 จ้านวน 3 เส้น 
ระยะทาง 540 ม.พร้อมติดตั ง
อุปกรณ์ประกอบ                      
 -ปกัเสาคอนกรีต ขนาด 12 ม. 
จ้านวน 1 ต้น

หน้า 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.

หน้า 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพ
    แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด้าเนินการ

แบบ ผด. 02 

 -พาดสายเคเบลิอากาศขนาด 50 
ตร.มม. จ้านวน 3 เส้น ระยะทาง 40
 ม. พร้อมติดตั งอุปกรณ์ประกอบหวั
เสาครบชุด
พกิัดภมูิศาสตร์ :14.7547 101.56
(จ่ายเงินสะสม)

รวม 1  โครงการ 3,660,000

หน้า 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.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์

ส าหรับงาน

ประมวลผล         

แบบท่ี 2

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท 

(ราคามาตรฐาน) (ต้ังจา่ยรายการใหม)่

90,000 ฝ่ายกจิการ

โรงเรียน

ส านัก

การศึกษา

2 ชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ

ส าหรับเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการ

ใช้งานประเภทติดต้ัง

มาจากโรงงาน 

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย

 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก

โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม

กฎหมาย จ านวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท 

(ราคามาตรฐาน) (ต้ังจา่ยรายการใหม)่

11,400 ฝ่ายกจิการ

โรงเรียน

ส านัก

การศึกษา

หน้า 5

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการ
แผนการการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

1. ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

    1.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์
รายละเอยีดของกจิกรรม

ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 



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

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ประเภทครภัุณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์

    1.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์
รายละเอยีดของกจิกรรม

ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด. 03 

3 เคร่ืองพมิพช์นิด

เลเซอร์ หรือชนิด

LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 2

 -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/

นาทีจ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 15,000 บาท 

(ราคามาตรฐาน) (ต้ังจา่ยรายการใหม)่

45,000 ฝ่ายกจิการ

โรงเรียน

ส านัก

การศึกษา

รวม 3 146,400

                                         หน้า 6


