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บัญชีรายการแกไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 256๕) ครัง้ท่ี ๑

ลําดับ หนา รายการ บันทึกการขอแกไข
๑ หนา ๓ - ๔

และ
หนา 3.2–99

และ
หนา 3.2 – 126

และ
หนา 3.2 – 133

แกไขจํานวนโครงการ และ งบประมาณตามยุทธศาสตร
ท่ี ๒ การพัฒนาสังคมนาอยูอยางมีดุลยภาพโดยแกไขเปน
ดังนี้
แผนงานการศึกษา
ป ๒๕๖๑ จํานวน 70 โครงการ

งบประมาณ422,186,000 บาท
ป ๒๕๖๒ จํานวน 78 โครงการ

งบประมาณ 341,707,000 บาท
ป ๒๕๖๓ จํานวน 65 โครงการ

งบประมาณ 317,602,000 บาท
ป ๒๕๖๔ จํานวน 53 โครงการ

งบประมาณ 286,380,000 บาท
ป ๒๕๖๕ จํานวน 52 โครงการ

งบประมาณ 275,880,000 บาท
รวม ๕ ป จํานวน 318 โครงการ

งบประมาณ 1,643,755,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข
ป 2563 งบประมาณ 23,736,960 บาท
ป 2564 งบประมาณ 23,770,000 บาท
ป 2565 งบประมาณ 23,770,000 บาท
รวม 5 ป          งบประมาณ 117,178,272 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห
ป 2563 งบประมาณ 5,080,000 บาท
ป 2564 งบประมาณ 5,080,000 บาท
ป 2565 งบประมาณ 5,080,000 บาท
รวม 5 ป          งบประมาณ 23,200,000 บาท

บันทึกขอความ งานวิเคราะห
นโยบายและแผน ฝายแผนและ
งบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงานท่ี ๑88 / ๒๕๔๒
ลงวันท่ี 20กันยายน 2562



ลําดับ หนา รายการ บันทึกการขอแกไข
รวมยุทธศาสตรท่ี 2
ป ๒๕๖๑ จํานวน 122 โครงการ

งบประมาณ 606,251,600 บาท
ป ๒๕๖๒ จํานวน 134 โครงการ

งบประมาณ 531,021,112 บาท
ป ๒๕๖๓ จํานวน 121 โครงการ

งบประมาณ 507,430,160 บาท
ป ๒๕๖๔ จํานวน 108 โครงการ

งบประมาณ 478,644,200 บาท
ป ๒๕๖๕ จํานวน 105 โครงการ

งบประมาณ 467,644,200 บาท
รวม ๕ ป จํานวน 590 โครงการ

งบประมาณ 2,590,991,272 บาท
2 หนา ๓ –๕ แกไข จํานวนโครงการ ตามยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
โดยแกไขเปนดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
ป ๒๕๖๒ จํานวน 24 โครงการ
รวม 5 ป          จํานวน 135 โครงการ
รวมยุทธศาสตรท่ี 3
ป 2562 จํานวน 31 โครงการ
รวม 5 ป จํานวน 167 โครงการ

บันทึกขอความ งานวิเคราะห
นโยบายและแผน ฝายแผนและ
งบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงานท่ี ๑88 / ๒๕๔๒
ลงวันท่ี 20กันยายน 2562

3 หนา 3 – 6 แกไขจํานวนโครงการ และงบประมาณรวมท้ัง 4
ยุทธศาสตร โดยแกไขเปนดังนี้
ป ๒๕๖๑ จํานวน 302 โครงการ

งบประมาณ 1,036,008,500 บาท
ป ๒๕๖๒ จํานวน 282 โครงการ

งบประมาณ 1,565,786,112 บาท
ป ๒๕๖๓ จํานวน 320 โครงการ

งบประมาณ 3,211,472,060 บาท
ป ๒๕๖๔ จํานวน 217 โครงการ

งบประมาณ 1,897,593,200 บาท
ป ๒๕๖๕ จํานวน 208 โครงการ

งบประมาณ 1,691,307,200 บาท
รวม ๕ ป จํานวน 1,329 โครงการ

งบประมาณ9,402,167,072 บาท

บันทึกขอความ งานวิเคราะห
นโยบายและแผน ฝายแผนและ
งบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงานท่ี ๑88 / ๒๕๔๒
ลงวันท่ี 20กันยายน 2562



ลําดับ หนา รายการ บันทึกการขอแกไข
4 หนาท่ี ๓.๕-๒๒3

ลําดับท่ี ๘๑
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA
แกไข จํานวน และงบประมาณในแตละปงบประมาณ
จาก ป ๒๕๖๒ จํานวน ๗,๕๐๐ บาท(๓ เครื่อง)

ป ๒๕๖๓ จํานวน ๗,๕๐๐ บาท(๓ เครื่อง)
ป ๒๕๖๔ จํานวน ๗,๕๐๐ บาท (๓ เครื่อง)

เปน ป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท(๖ เครื่อง)
ป ๒๕๖๓ จํานวน ๗,๕๐๐ บาท (๓ เครื่อง)
ป ๒๕๖๔ -

บันทึกขอความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษาท่ี
๑๓๒๔ / ๒๕๔๒
ลงวันท่ี ๑๙กันยายน 2562

5 หนาท่ี ๓.๕-๒๒๔
ลําดับท่ี ๘3

เครื่องคอมพิวเตอร All in one
แกไข จํานวน และงบประมาณในแตละปงบประมาณ
จาก ป ๒๕๖๒ จํานวน ๖๙,๐๐๐ บาท(๓ เครื่อง)

ป ๒๕๖๓ จํานวน ๖๙,๐๐๐ บาท(๓ เครื่อง)
ป ๒๕๖๔ จํานวน ๖๙,๐๐๐ บาท (๓ เครื่อง)

เปน ป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท(๖ เครื่อง)
ป ๒๕๖๓ จํานวน ๖๙,๐๐๐ บาท (๓ เครื่อง)
ป ๒๕๖๔ -

บันทึกขอความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษาท่ี
๑๓๒๔ / ๒๕๔๒
ลงวันท่ี ๑๙กันยายน 2562

6 หนาท่ี ๓.๕-๒๒๔
ลําดับท่ี ๘๔

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
แกไข งบประมาณในแตละปงบประมาณ
จาก ป ๒๕๖๒ จํานวน ๑๑,๔๐๐ บาท

ป ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑,๔๐๐ บาท
ป ๒๕๖๔ จํานวน ๑๑,๔๐๐ บาท

เปน ป ๒๕๖๒ จํานวน ๒๒,๘๐๐ บาท
ป ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑,๔๐๐ บาท
ป ๒๕๖๔ -

บันทึกขอความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษาท่ี
๑๓๒๔ / ๒๕๔๒
ลงวันท่ี ๑๙กันยายน 2562
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