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คํานํา

ตามท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 –
2565) สําหรับใชเปนกรอบการดําเนินงานในชวงระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และไดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมไปแลว 3 ฉบับ นั้น

เนื่องจากการจัดหาครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใชท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล
นครนครราชสีมายังไมครอบคลุมตอความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอและไดมาตรฐาน
สอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน ดวยเหตุนี้
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4 ข้ึน โดยไดรับการ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาในการยกเวนการจัดประชาคมทองถ่ิน จํานวน ๖ รายการ ดัง
ปรากฏรายละเอียดในแผนพัฒนานี้ ตามนัยหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓.๓ / ๒๐๕๐๗ ลงวันท่ี
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอยกเวนการจัดประชาคมทองถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ โดยจะไดใชเปนกรอบในการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป

ท้ังนี้ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4
ไดดําเนินการตามนัยขอ 22/1 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครนครราชสีมา



สารบัญ

หนา

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ
แผนงานการพาณิชย

1. เครื่องสูบน้ําแรงต่ํา อัตราการสูบน้ําไมนอยกวา 600 ลบ.ม./ชม. และอุปกรณประกอบพรอม
ติดตั้งท่ีโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา

1

2. เครื่องสูบน้ําแบบจุม (Submersible pump) ขนาด 6 นิ้ว 1
3. เครื่องสูบน้ําแบบจุม (Submersible pump) ขนาด 4 นิ้ว 1
4. หมอแปลงไฟฟา ขนาด 2,000 KVA 1
5. หมอแปลงไฟฟา ขนาด 50 KVA อุปกรณครบชุดพรอมติดตั้ง 1
6. เครื่องจายแกสคลอรีนอัตราการจายไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ชั่วโมง และ Booster pump

อุปกรณประกอบครบชุด พรอมติดตั้ง
2



2561 2562 2563 2564 2565
1 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน

 และสิ่งกอสราง
ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องสูบนํ้าแรงต่ํา อัตราการสูบนํ้าไมนอย
กวา 600 ลบ.ม./ชม. และอุปกรณประกอบ
พรอมติดตั้งท่ีโรงกรองนํ้าบานมะขามเฒา
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 1,654,000 บาท

1,654,000 สํานักการ
ประปา

2 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องสูบนํ้าแบบจุม (Submersible pump)
 ขนาด 6 น้ิว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 280,000
บาท เปนเงิน 560,000 บาท (โรงผลิต
นํ้าประปาบานใหมหนองบอน)

560,000 สํานักการ
ประปา

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

2 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

 -เครื่องสูบนํ้าแบบจุม (Submersible pump)
 ขนาด 6 น้ิว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 280,000
บาท เปนเงิน 560,000 บาท (โรงผลิต
นํ้าประปาบานใหมหนองบอน)

560,000 สํานักการ
ประปา

3 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
การเกษตร

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

180,000 สํานักการ
ประปา

4 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -หมอแปลงไฟฟา ขนาด 2,000 KVA อุปกรณ
ครบชุดพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
1,100,000 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

1,100,000 สํานักการ
ประปา

5 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

 -หมอแปลงไฟฟา ขนาด 50 KVA อุปกรณครบ
ชุดพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 500,000
 บาท (ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

500,000 สํานักการ
ประปา



2561 2562 2563 2564 2565

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ (บาท) หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

6 การพาณิชย คาครุภัณฑท่ีดิน
 และสิ่งกอสราง

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

 -เครื่องจายแกสคลอรีนอัตราการจายไมนอย
กวา 10 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และ Booster pump
 อุปกรณประกอบครบชุด พรอมติดตั้ง จํานวน
2 ชุดๆ ละ 350,000 บาท เปนเงิน 700,000
บาท(ตั้งตามราคาทองถ่ิน)

700,000 สํานักการ
ประปา

รวม 0 0 4,694,000 0 0

แบบ ผ. 03

รวม 0 0 4,694,000 0 0

แบบ ผ. 03
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