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บัญชีรายการแกไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 256๕) คร้ังท่ี 17 

ลําดับ หนา/ลําดับ รายการ บันทึกการขอแกไข 
1 3.2 – 60 

ลําดับที่ 56 
แกไข ปท่ีดําเนินการ โครงการปรับปรุงเสาธงและบริเวณ
โดยรอบโรงเรยีนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
จาก  ป ๒๕๖3    
เปน  ป ๒๕๖5 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

2 3.2-62 
ลําดับที่ 59 

แกไข ปท่ีดําเนินการ  โครงการปายชื่ออาคารเรียนพรอม
ตราสัญลักษณโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)  
จาก  ป ๒๕๖3    
เปน  ป ๒๕๖5 
 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

3 3.2-68 
ลําดับที่ 69 
แกไขแผน 
ครั้งที่ 4  

ลําดับที่ 3 

แกไข ปท่ีดําเนินการ  โครงการกอสรางสะพานเชื่อม
ระหวางอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
จาก  ป ๒๕๖4    
เปน  ป ๒๕๖5 
 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

4 3.5-82 
ลําดับที่ 105 

แกไข งบประมาณตอหนวย และ ป/งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนแบบแขวนขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู ดังนี้ 
จาก จํานวน 60 เคร่ืองๆ ละ 47,0๐๐ บาท เปนเงิน 
2,820,000 บาท  
เปน จํานวน 60 เครื่องๆ ละ 46,100 บาท เปนเงิน 
2,766,000 บาท 
จาก ป ๒๕๖๒  งบประมาณ 940,0๐๐ บาท 
      ป 2563  งบประมาณ 940,000 บาท 
      ป 2564  งบประมาณ 940,000 บาท 
      ป 2565  งบประมาณ  -  บาท 
เปน ป ๒๕๖2  งบประมาณ 922,0๐๐ บาท 
      ป ๒๕๖3  งบประมาณ 922,0๐๐ บาท  
      ป 2564  งบประมาณ  -  บาท 
      ป 2565  งบประมาณ 922,000 บาท 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

5 3.5-89 
ลําดับที่ 141 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานพรอม
เกาอี้ของครู  
จาก  ป 2562 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
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ลําดับ หนา/ลําดับ รายการ บันทึกการขอแกไข 
6 3.5-102 

ลําดับที่ 4 
แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑการศึกษา โตะนักเรียน
ประถมตนพรอมเกาอี้ ทําจากไมยางพารา ขนาด 
40x60x55 เซนติเมตร 
จาก  ป 2563 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

7 3.5-102 
ลําดับที่ 5 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑการศึกษา โตะนักเรียน
ประถมปลายพรอมเกาอ้ี ทําจากไมยางพารา ขนาด 
40x60x67 เซนติเมตร 
จาก  ป 2563 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

8 3.5-107 
ลําดับที่ 10 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี พรอมตอเติมหอง
โดยสาร 
จาก ป ๒๕๖๒  งบประมาณ 1,400,0๐๐ บาท 
      ป 2563  งบประมาณ 1,400,000 บาท 
      ป 2564  งบประมาณ 1,400,000 บาท 
      ป 2565  งบประมาณ  -  บาท 
เปน ป ๒๕๖2  งบประมาณ - บาท 
      ป ๒๕๖3  งบประมาณ 1,400,0๐๐ บาท  
      ป 2564  งบประมาณ 1,400,000 บาท 
      ป 2565  งบประมาณ 1,400,000 บาท 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

9 3.5-107 
ลําดับที่ 12 

แกไข งบประมาณตอหนวย และ ป/งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต ดังน้ี 
จาก จํานวน 3 คันๆ ละ 1,288,0๐๐ บาท  
                    เปนเงิน 3,864,000 บาท  
เปน จํานวน 3 คันๆ ละ 1,358,000 บาท  
                    เปนเงิน 4,074,000 บาท 
จาก ป ๒๕๖๒  งบประมาณ 1,288,0๐๐ บาท 
      ป 2563  งบประมาณ 1,288,000 บาท 
      ป 2564  งบประมาณ 1,288,000 บาท 
      ป 2565  งบประมาณ  -  บาท 
เปน ป ๒๕๖2  งบประมาณ 1,358,0๐๐ บาท 
      ป ๒๕๖3  งบประมาณ 1,358,0๐๐ บาท  
      ป 2564  งบประมาณ  -  บาท 
      ป 2565  งบประมาณ 1,358,000 บาท 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
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ลําดับ หนา/ลําดับ รายการ บันทึกการขอแกไข 
10 3.5-141 

ลําดับที่ 21 
แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลอง
ถายภาพระบบ DSLR พรอมอุปกรณความละเอียด 21 
ลานพิกเซล 
จาก  ป 2563 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

11 3.5-142 
ลําดับที่ 24 

แกไข เปาหมายและปที่ดําเนินการ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพรโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1080 พิกเซล ขนาด 
55 นิ้ว จํานวน 60 เคร่ืองๆ ละ 19,600 บาท เปนเงิน 
1,176,000 บาท  
จาก  (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
เปน  (ตั้งตามราคาทองถ่ิน) 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

12 3.5-142 
ลําดับที่ 26 

แกไข งบประมาณตอหนวย และ ป/งบประมาณที่ใช
ดําเนินการ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 
พรอมติดตั้งและคาแรง ดังนี้ 
จาก จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 62,5๐๐ บาท  
      เปนเงนิ 187,500 บาท  
เปน จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 53,000 บาท  
      เปนเงนิ 159,000 บาท 
จาก ป ๒๕๖๒  งบประมาณ 62,5๐๐ บาท 
      ป 2563  งบประมาณ 62,500 บาท 
      ป 2564  งบประมาณ 62,500 บาท 
      ป 2565  งบประมาณ  -  บาท 
เปน ป ๒๕๖2  งบประมาณ 53,000 บาท 
      ป ๒๕๖3  งบประมาณ 53,0๐๐ บาท  
      ป 2564  งบประมาณ  -  บาท 
      ป 2565  งบประมาณ 53,000 บาท 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

13 3.5-163 
ลําดับที่ 2 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑกีฬา โตะเทเบิลเทนนิส 
จาก  ป 2562 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

14 แผนเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หนาที่ 107 
ลําดับที่ 8 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน  โตะคอมพิวเตอร 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและโครงการ 
สํานักการศึกษา 
ท่ี 1070/2564 
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 
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ลําดับ หนา/ลําดับ รายการ บันทึกการขอแกไข 
15 แผนเพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 2 
หนาที่ 108 
ลําดับที่ 10 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ผูใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

16 แผนเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หนาที่ 108 
ลําดับที่ 12 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองโทรสาร 
แบบใชกระดาษธรรมดา สั่งกระดาษคร้ังละ 20 แผน 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

17 แผนเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หนาที่ 108 
ลําดับที่ 13 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางหนังสอื
นิทาน ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีน ขนาดไมนอยกวา 
47x78x82 เซนติเมตร 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 
 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

18 แผนเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หนาที่ 108 
ลําดับที่ 14 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อน
ทึบ จัดเก็บ 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา กวาง 91xลึก 45xสูง 
90 เซนติเมตร เหล็กหนาพิเศษ 0.6 มิลลิเมตร 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 
 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

19 แผนเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หนาที่ 109 
ลําดับที่ 15 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางรองเทา
สําหรบัเด็ก พลาสติกวางได 18 คู ผลิตจากพลาสติกโพลี
เอธิลีน ปลอดสารพิษ ขนาดไมนอยกวา 23x122x42  
เซนติเมตร 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 
 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

20 แผนเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หนาที่ 109 
ลําดับที่ 16 

แกไข ปท่ีดําเนินการ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดวางแกวน้ําและ
แปรงสีฟนคุณหนู ผลิตจากไมยางพารา ขนาดไมนอยกวา 
102x125 เซนติเมตร แขวนแกวและแปรงสีฟนได 35 
ชุด 
จาก  ป 2564 
เปน  ป 2565 
 

บันทึกขอความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝายแผนงานและ
โครงการ สํานักการศึกษา 
ที่ 1070/2564 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

 


