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บัญชีรายการแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสมีา (พ.ศ. 2561 – 256๕) ครั้งท่ี 15 

ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
1 3.1 – 1 

ลำดับที่ 1 
แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผูม้าใช้บรกิารของเทศบาลนครนครราชสมีา 
จาก  สำนักปลัดเทศบาล 
เป็น  กองการเจ้าหน้าที ่
 

บันทึกข้อความ  
กองการเจ้าหน้าที่  
ที่ 24/2564 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

2 3.1 – 9 
ลำดับที่ 9 

แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โครงการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาล 
จาก  สำนักปลัดเทศบาล 
เป็น  กองการเจ้าหน้าที ่
 

บันทึกข้อความ  
กองการเจ้าหน้าที่  
ที่ 24/2564 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

3 3.1 – 10 
ลำดับที่ 10 

แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โครงการอบรมให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา  
จาก  กองวิชาการและแผนงาน 
เป็น  สำนักปลัดเทศบาล 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ 
สำนักปลัดเทศบาล ที่ -/2564 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

4 3.2 – 57 
ลำดับที่ 52 

แก้ไข งบประมาณดำเนินการ 
โครงการห้องเรียนพเิศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
จาก  
ปี 2561   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2562   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2563   งบประมาณ  250,000  บาท 
ปี 2564   งบประมาณ  250,000  บาท 
ปี 2565   งบประมาณ  250,000  บาท 
เป็น 
ปี 2561   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2562   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2563   งบประมาณ  250,000  บาท 
ปี 2564   งบประมาณ  250,000  บาท 
ปี 2565   งบประมาณ  500,000  บาท 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
5 3.2 – 142 

ลำดับที่ 5 
แก้ไข แผนงาน และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัย 
จาก  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เป็น  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
จาก  งานธุรการ กองสวัสดกิารสังคม 
เป็น  งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสงัคม 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ  
กองสวัสดิการสังคม  
ที่ นม 52008 / 738  
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

6 3.3 – 48 
ลำดับที่ 66 

แก้ไข ชื่อโครงการ  
โครงการก่อสร้างปรับปรงุฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลัว) 
งบประมาณ 4,000,000 บาท  
จาก  โครงการก่อสร้างปรบัปรุงฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลัว) 
เป็น  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลัว) 
 

บันทึกข้อความ ส่วนช่าง
สุขาภิบาล สำนักช่าง  
ที่ นม 52009 / 724 
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖4 

7 3.4 – 65 
ลำดับที่ 64 

แก้ไข งบประมาณดำเนินการ  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านวีไอพี ซอย 4 
จาก  ปี 2565  งบประมาณ     919,000 บาท 
เป็น  ปี 2565  งบประมาณ   1,600,000 บาท 
 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 /  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2๕๖4 

8 3.5-210 
ลำดับที่ 29 

แก้ไข ปีดำเนินการและงบประมาณ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9 
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 270,000 บาท 
(สำหรับฝ่ายกจิการโรงเรียน = 3 เครื่อง 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ = 3 เครือ่ง 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ = 3 เครื่อง) 
จาก  
ปี 2562  งบประมาณ  90,000  บาท (3 เครื่อง) 
ปี 2563  งบประมาณ  90,000  บาท (3 เครื่อง) 
ปี 2564  งบประมาณ  90,000  บาท (3 เครื่อง) 
เป็น  
ปี 2562  งบประมาณ  90,000  บาท (3 เครื่อง) 
ปี 2563  งบประมาณ     –         บาท 
ปี 2564  งบประมาณ     –         บาท 
ปี 2565  งบประมาณ 180,000 บาท  (6 เครือ่ง) 
 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา 
ที่ 999/2564  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
9 3.5-211 

ลำดับที่ 30 
แก้ไข ช่องเป้าหมาย ปีดำเนินการและงบประมาณ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก 
แบบสทิธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) 
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุดๆ ละ 
3,800 บาท เป็นเงิน 34,200 บาท 
(สำหรับฝ่ายกจิการโรงเรียน = 3 เครื่อง 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ = 3 เครื่อง 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ = 3 เครื่อง) 
จาก  ปี 2562  งบประมาณ  11,400 บาท (3 ชุด) 
       ปี 2563  งบประมาณ  11,400 บาท (3 ชุด) 
       ปี 2564  งบประมาณ  11,400 บาท (3 ชุด) 
       ปี 2565  งบประมาณ      -       บาท 
เป็น  ปี 2562  งบประมาณ  11,400 บาท (3 ชุด) 
       ปี 2563  งบประมาณ     -        บาท  
       ปี 2564  งบประมาณ     -        บาท  
       ปี 2565  งบประมาณ  22,800 บาท (6 ชุด) 
 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา 
ที่ 999/2564  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

10 3.5-212 
ลำดับที่ 33 

แก้ไข ช่องเป้าหมาย ปีดำเนินการและงบประมาณ  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดำ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 
9 เครื่องๆ ละ 18,800 บาท เป็นเงิน 169,200 บาท 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร)์ 
(เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง) 
(สำหรับฝ่ายกจิการโรงเรียน = 3 เครื่อง 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  = 3 เครื่อง 
ฝ่ายแผนงานและโครงการ = 3 เครื่อง) 
จาก 
ปี 2562 งบประมาณ 56,400 บาท (3 เครื่อง) 
ปี 2563 งบประมาณ 56,400 บาท (3 เครื่อง) 
ปี 2564 งบประมาณ 56,400 บาท (3 เครื่อง) 
เป็น 
ปี 2562 งบประมาณ  45,000 บาท (3 เครื่อง) 
ปี 2563 งบประมาณ      –      บาท 
ปี 2564 งบประมาณ      –      บาท 
ปี 2565 งบประมาณ  90,000 บาท (6 เครื่อง) 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา 
ที่ 999/2564  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
11 3.5-300 

ลำดับที่ 10 
แก้ไข แผนงาน ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 
รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถยนต์ขนาน 4 ตัน 6 
ล้อ งบประมาณ 2,500,000 บาท 
จาก  แผนงานเคหะและชุมชน 
เป็น  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ  
ส่วนการโยธา สำนักช่าง 
ที่ นม 52004 / 889 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

12 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2 
หน้าที่ 101 
ลำดับที่ 24 

แก้ไขปีท่ีดำเนินการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (งานวิจัยและประเมินผล) 
จาก  ปี ๒๕๖5    
เป็น  ปี ๒๕๖4 
 

บันทึกข้อความ งานวิจัยและ
ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ที่ 19/2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

13 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2 
หน้าที่ 103 
ลำดับที่ 31 

แก้ไขปีท่ีดำเนินการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)ี  
จาก  ปี ๒๕๖5    
เป็น  ปี ๒๕๖4 
 

บันทึกข้อความ งานวิจัยและ
ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ที่ 19/2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

14 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2 
หน้าที่ 113 
ลำดับที่ 39 

แก้ไขปีท่ีดำเนินการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง 
จาก  ปี ๒๕๖3    
เป็น  ปี ๒๕๖4 
 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

15 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  6 
ลำดับที่ 2 

แก้ไขปีท่ีดำเนินการ โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 
ช้ัน 1 – ช้ัน 6 อาคารฉลองสิรริาชสมบัติ ครบ 50 ป ี
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ 
สำนักปลัดเทศบาล ที่ -/2564 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

16 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  56 
ลำดับที่ 23 

แก้ไข ปีดำเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม             
ท่อระบายน้ำ ถนนมนัส (ซอยตรงข้ามสำนักงาน 
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา)  
งบประมาณ 413,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 
 
 
 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
17 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่  57 
ลำดับที่ 24 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนข้างร้านโอซาก้า  งบประมาณ 639,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5    
เป็น  ปี ๒๕๖4   
 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ 52004 /  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

18 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  79 
ลำดับที่ 46 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร             
ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์   
งบประมาณ 15,989,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

19 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  80 
ลำดับที่ 47 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร  
ถนนมนัส (ถนนพลแสน ถึงถนนสรรพสิทธ์ิ) 
งบประมาณ 12,758,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

20 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  81 
ลำดับที่ 48 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร  
ถนนจักรี กบัถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนน 
กำแหงสงคราม)   
งบประมาณ 14,414,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

21 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  82 
ลำดับที่ 49 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร  
ถนนราชดำเนิน (หน้าจวนผู้ว่าฯ-ถนนจอมสรุางค์ยาตร)์ 
งบประมาณ 7,995,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

22 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  83 
ลำดับที่ 50 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร  
ถนนสรรพสทิธ์ิ (ถนนวัชรสฤษดิ์ ถึงถนนไชยณรงค์) 
งบประมาณ 8,576,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 
 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
23 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่  84 
ลำดับที่ 51 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนมหาดไทย 
(ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) 
งบประมาณ 9,901,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

24 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  85 
ลำดับที่ 52 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนกำแหงสงคราม 
(ถนนวัชรสฤษดิ์ ถึงถนนไชยณรงค์ 
งบประมาณ 7,643,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

25 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  86 
ลำดับที่ 53 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนอัษฎางค์ 
(ถนนจอมพล-ถนนประจักษ์ 
งบประมาณ 10,310,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

26 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  87 
ลำดับที่ 54 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนยมราช 
(ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

27 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  88 
ลำดับที่ 55 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพลแสน 
(ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)  
งบประมาณ 8,108,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

28 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  89 
ลำดับที่ 56 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า 
ระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนจอมพล 
(ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) 
งบประมาณ 11,179,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 
 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
29 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่  90 
ลำดับที่ 57 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า            
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และสญัญาณไฟจราจร            
ถนนสุรนารี (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) 
งบประมาณ 16,952,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 
 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

30 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  91 
ลำดับที่ 58 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า      
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโพธ์ิกลาง (ถนนราชดำเนิน-   
ห้าแยกหัวรถไฟ)  
งบประมาณ 17,570,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

31 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  92 
ลำดับที่ 59 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า             
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และสญัญาณ ไฟจราจร            
ถนนจอมสรุางค์ยาตร์ (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) 
งบประมาณ 18,657,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

32 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  93 
ลำดับที่ 60 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า             
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบัวรอง (ถนนสุรนารี- 
ถนนจอมสรุางค์ยาตร์)   
งบประมาณ 4,016,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

33 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  94 
ลำดับที่ 61 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า            
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนโยธา (ถนนสุรนารี- 
ถนนจอมสรุางค์ยาตร์)   
งบประมาณ 4,837,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 

34 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  96 
ลำดับที่ 63 

แก้ไข ปีดำเนินการ ปรับปรงุฟุตบาททางเท้า     
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และถนนเทศบาล (ถนนโพธ์ิกลาง-
ถนนจอมสรุางค์ยาตร์)   
งบประมาณ 1,932,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 

บันทึกข้อความ ส่วนควบคุม
การก่อสร้าง สำนักช่าง  
ที่ นม 52004 / 959 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2๕๖4 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
35 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่  99 
ลำดับที่ 65 

แก้ไข ปีดำเนินการ โครงการปรบัปรุงระบบสื่อสาร
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนคร 
นครราชสีมาเป็นแบบลงใต้ดิน  
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖4    
เป็น  ปี ๒๕๖5 
 

บันทึกข้อความ ส่วนการโยธา 
สำนักการช่าง  
ที่ นม 52004 / 698 
ลงวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖4 

36 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  104 
ลำดับที่ 2 

แก้ไขปีท่ีดำเนินการ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนงั (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU จำนวน 12 
เครื่องๆ ละ 50,000 บาท (ราคาท้องถ่ิน) งานธุรการ 
12 เครื่อง 
จาก  ปี 2564  งบประมาณ   600,000 บาท 
เป็น  ปี 2564  งบประมาณ   200,000 บาท 
       ปี 2565  งบประมาณ   400,000 บาท 

บันทึกข้อความ งานธุรการ 
สำนักปลัดเทศบาล ที่ -/2564 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

37 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  108 
ลำดับที่ 17 

แก้ไขปีท่ีดำเนินการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 
30,000 บาท 
จาก 
ปี 2561   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2562   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2563   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2564   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2565   งบประมาณ  120,000 บาท (4 เครื่อง) 
เป็น 
ปี 2561   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2562   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2563   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2564   งบประมาณ   30,000  บาท (1 เครื่อง) 
ปี 2565   งบประมาณ   90,000  บาท (3 เครื่อง) 

บันทึกข้อความ  
งานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ที่ 39/2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
 

38 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  108 
ลำดับที่ 18 

แก้ไขปีท่ีดำเนินการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
จาก  ปี 2565 
เป็น  ปี 2564 

บันทึกข้อความ  
งานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ที่ 39/2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
39 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่  109 
ลำดับที่ 20 

แก้ไขปีงบประมาณ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย (งานวิจัยและประเมินผล) 
จาก  ปี 2565 
เป็น  ปี 2564 

บันทึกข้อความ งานวิจัยและ
ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ที่ 19/2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

40 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  109 
ลำดับที่ 21 

แก้ไขปีงบประมาณ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุดๆ ละ 3,800 บาท 
จาก 
ปี 2561   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2562   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2563   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2564   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2565   งบประมาณ    11,900 บาท (5 ชุด) 
เป็น 
ปี 2561   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2562   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2563   งบประมาณ       -        บาท 
ปี 2564   งบประมาณ     7,600  บาท (2 ชุด) 
ปี 2565   งบประมาณ   11,400  บาท (3 ชุด) 

บันทึกข้อความ  
งานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ที่ 39/2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
 

41 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  109 
ลำดับที่ 22 

แก้ไขปีงบประมาณ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบัประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 
(งานบริการและเผยแพร่ฯ) 
จาก  ปี 2565 
เป็น  ปี 2564 

บันทึกข้อความ งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ  
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ที่ 77 / 2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

42 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  110 
ลำดับที่ 23 

แก้ไขปีงบประมาณ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (งานบริการและเผยแพร่ฯ) 
จาก  ปี 2565 
เป็น  ปี 2564 

บันทึกข้อความ งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ ฝ่ายบริการ
และเผยแพร่วิชาการ  
กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ที่ 77 / 2564 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
43 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่  110 
ลำดับที่ 24 

แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี  
จาก  กองวิชาการและแผนงาน 
เป็น  สำนักปลัดเทศบาล 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ 
สำนักปลัดเทศบาล ที่ -/2564 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

44 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  110 
ลำดับที่ 25 

แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับงานสำนักงาน 
จาก  กองวิชาการและแผนงาน 
เป็น  สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ 
สำนักปลัดเทศบาล ที่ -/2564 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

45 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่  110 
ลำดับที่ 26 

แก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
จาก  กองวิชาการและแผนงาน 
เป็น  สำนักปลัดเทศบาล 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ 
สำนักปลัดเทศบาล ที่ -/2564 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

46 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 112 
ลำดับที่ 3 

แก้ไข ปีที่ดำเนินการ ครุภัณฑส์ำนักงาน 
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 7,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5    
เป็น  ปี ๒๕๖4 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

47 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 112 
ลำดับที่ 4 

แก้ไข ปีที่ดำเนินการ ครุภัณฑส์ำนักงาน 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตอนบนเป็นกระจก
ตอนล่างเป็นบานทึบ จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5    
เป็น  ปี ๒๕๖4 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

48 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 115 
ลำดับที่ 15 

แก้ไข ปีที่ดำเนินการ ครุภัณฑส์ำนักงาน 
โต๊ะไฟเบอรส์ี่เหลี่ยม 6 ที่นั่ง จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 
บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5    
เป็น  ปี ๒๕๖4 
 
 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
49 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 127 
ลำดับที่ 67 

แก้ไข ปีที่ดำเนินการ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5   งบประมาณ   51,000  บาท 
เป็น  ปี ๒๕๖4  งบประมาณ   17,000  บาท 
       ปี 2565  งบประมาณ   34,000  บาท 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

50 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 127 
ลำดับที่ 69 

แก้ไข ปีที่ดำเนินการ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5   งบประมาณ   11,400  บาท 
เป็น  ปี ๒๕๖4  งบประมาณ     3,800  บาท 
       ปี 2565  งบประมาณ     7,600  บาท 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

51 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 128 
ลำดับที่ 70 

แก้ไข ปีที่ดำเนินการ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank printer) จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5   งบประมาณ   34,400  บาท 
เป็น  ปี ๒๕๖4  งบประมาณ     8,600  บาท 
       ปี 2565  งบประมาณ    25,800 บาท 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

52 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 128 
ลำดับที่ 71 

แก้ไข ปีที่ดำเนินการ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 
5,800 บาท 
จาก  ปี ๒๕๖5   งบประมาณ   17,400  บาท 
เป็น  ปี ๒๕๖4  งบประมาณ     5,800  บาท 
       ปี 2565  งบประมาณ    11,600 บาท 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

53 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 152 
ลำดับที่ 2 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร  
ให้เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบบัปจัจบุัน 
จาก  ราคาใบละ  6,400  บาท 
เป็น  ราคาใบละ  6,900  บาท 

บันทึกข้อความ  
สถานธนานุบาลนคร
นครราชสีมา 1 ที่ - 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

54 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 152 
ลำดับที่ 3 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)  
ให้เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบบัปจัจบุัน 
จาก  ราคาใบละ  5,500  บาท 
เป็น  ราคาใบละ  5,900  บาท 
 

บันทึกข้อความ  
สถานธนานุบาลนคร
นครราชสีมา 1 ที่ - 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
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ลำดับ หน้า/ลำดบั รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
55 เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 146 
ลำดับที่ 2 

แก้ไข แผนงาน ครุภัณฑ์การเกษตร 
รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหลท่างเป็นรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 
งบประมาณ 1,350,000 บาท 
จาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
เป็น  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

บันทึกข้อความ งานธุรการ  
ส่วนการโยธา สำนักช่าง 
ที่ นม 52004 / 889 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

56 3.2 – 33 
ลำดับที่ 33 

แก้ไข โครงการอบรมวินัยจราจร 
จาก  แผนงานการศึกษา 
เป็น  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

บันทึกข้อความ งานแผนงาน
และโครงการ ฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สำนักการศึกษา  
ที่ 1052.1/2564  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

 


