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บัญชีรายการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 4 

ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
1 3.1 – 12 

ล าดับที่ 2 
แก้ไข เป้าหมาย โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
จาก จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการให้บริการด้านต่างๆ 
ของเทศบาล ทั้ง 91 ชุมชน 
เป็น จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการให้บริการด้านต่างๆ 
ของเทศบาล แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป  
กองสวัสดิการสังคม  
ที่ นม 52008/661 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

2 3.1 – 14 
ล าดับที่ 4 

แก้ไข เป้าหมาย โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น 
จาก จัดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนดีเด่น, กองทุนชุมชนดีเด่น, ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น เป็นต้น ทั้ง 91 ชุมชน 
เป็น จัดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในด้านต่างๆ แก่
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อาทิเช่น ผู้น าชุมชน
ดีเด่น กองทุนชุมชนดีเด่น ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น 
ฯลฯ 

บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป  
กองสวัสดิการสังคม  
ที่ นม 52008/661 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

3 3.2 – 13 
ล าดับที่ 10 

แก้ไข แผนงาน โครงการดนตรี ศิลปะและการแสดงเพ่ือ
ประชาชน 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

4 3.2 – 16 
ล าดับที่ 12 

แก้ไข แผนงาน โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

5 3.2 – 18 
ล าดับที่ 13 

แก้ไข แผนงาน โครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชน 
สุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

6 3.2 – 20 
ล าดับที่ 14 

แก้ไข แผนงาน โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
7 3.2 – 22 

ล าดับที่ 16 
แก้ไข แผนงาน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
 

8 3.2 – 24 
ล าดับที่ 17 

แก้ไข แผนงาน โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

9 3.2 – 26 
ล าดับที่ 18 

แก้ไข แผนงาน โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

10 3.2 – 28 
ล าดับที่ 19 

แก้ไข แผนงาน โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
จาก แผนงานการศึกษา 
เป็น แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส านักการศึกษา  
ที่ นม 52006/805 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

11 3.2 – 81 
ล าดับที่ 58 

แก้ไข แผนงาน โครงการงานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี 
จาก แผนงานการศึกษา  
เป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักการศึกษา  
ที่ 725 / 2565 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

12 3.2 – 137 
ล าดับที่ 3 

แก้ไข เป้าหมาย โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
จาก จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ทั้ง 91 ชุมชน 
เป็น จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป  
กองสวัสดิการสังคม  
ที่ นม 52008/661 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

13 3.2 – 82 
ล าดับที่ 59 

แก้ไข แผนงาน โครงการงานวันวิสาขบูชา 
จาก แผนงานการศึกษา  
เป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 

บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักการศึกษา  
ที่ 725 / 2565 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

14 3.2 – 83 
ล าดับที่ 60 

แก้ไข แผนงาน โครงการงานวันมาฆบูชา 
จาก แผนงานการศึกษา  
เป็น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

บันทึกข้อความ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักการศึกษา  
ที่ 725 / 2565 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
15 3.5 – 43 

ล าดับที่ 32 
แก้ไข ปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานกอง
สวัสดิการสังคม 4 ชั้น งบประมาณ  18,500,000  บาท 
จาก  ปี 2568    
เป็น  ปี 2566    
 

บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป  
กองสวัสดิการสังคม  
ที่ นม 52008/661 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
 

16 3.7 – 39 
ล าดับที่ 1 

แก้ไข ปีที่ด าเนินการ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน 
ประถมต้น พร้อมเก้าอ้ี ท าจากไม้ยางพารา ขนาด 
40x60x55 เซนติเมตร จ านวน 300 ชุดๆ ละ 1,000 
บาท 
จาก  ปี 2567   งบประมาณ  150,000  บาท 
       ป ี2568   งบประมาณ  150,000  บาท 
เป็น  ปี 2566   งบประมาณ  300,000  บาท 
 

บันทึกข้อความ โรงเรียนเทศบาล 3  
ที่ นม.52006.3/222       
ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2565 
 

17 3.7 – 39 
ล าดับที่ 2 

แก้ไข ปีที่ด าเนินการ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน 
ประถมปลาย พร้อมเก้าอ้ี ท าจากไม้ยางพารา ขนาด 
40x60x67 เซนติเมตร จ านวน 300 ชุดๆ ละ 1,200 
บาท 
จาก  ปี 2567   งบประมาณ  180,000  บาท 
       ป ี2568   งบประมาณ  180,000  บาท 
เป็น  ปี 2566   งบประมาณ  360,000  บาท 

บันทึกข้อความ โรงเรียนเทศบาล 3  
ที่ นม.52006.3/222       
ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2565 
 

18 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 

หน้า 117 
ล าดับที่ 1 

แก้ไข ปีที่ด าเนินการและงบประมาณ  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน 
จาก  ปี 2566   งบประมาณ  2,899,000  บาท 
เป็น  ปี 2567   งบประมาณ  3,200,000  บาท 

บันทึกข้อความ ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
ส านักการศึกษา 
ที่ นม52006/ 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 

19 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1  

หน้า 135 
ล าดับที่ 1 

แก้ไข ปีที่ด าเนินการและงบประมาณ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุดพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 25 ชุดๆ ละ 75,000 บาท 
จาก  ปี 2566   งบประมาณ  375,000  บาท 
       ป ี2567   งบประมาณ  375,000  บาท 
       ป ี2568   งบประมาณ  375,000  บาท 
       ป ี2569   งบประมาณ  375,000  บาท 
       ป ี2570   งบประมาณ  375,000  บาท 
เป็น  ปี 2566   งบประมาณ  750,000  บาท 
       ปี 2567   งบประมาณ       -         บาท 
       ป ี2568   งบประมาณ  375,000  บาท 
       ป ี2569   งบประมาณ  375,000  บาท 
       ป ี2570   งบประมาณ  375,000  บาท 
 

บันทึกข้อความ งานบริหารทั่วไป  
กองสวัสดิการสังคม  
ที่ นม 52008/661 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
20 3.7 – 59 

ล าดับที่ 14 
แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์ ระบบเสียงตามสายโรงเรียน 
จ านวน 1 ชุด  
จาก ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

บันทึกข้อความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
ส านักการศึกษา ที่  /2565 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
 

21 3.7 – 59 
ล าดับที่ 16 

แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์ โทรโข่ง ขนาด 8 นิ้ว  
จ านวน 6 ชุด  
จาก ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

บันทึกข้อความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
ส านักการศึกษา ที่  /2565 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
 

22 3.7 – 60 
ล าดับที่ 17 

แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์ ตู้ล าโพงติดเพดาน 6x4 วัตต์ 
พร้อมไมโครโฟน จ านวน 20 ชุด  
จาก ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เป็น ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

บันทึกข้อความ งานแผนงานและ
โครงการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
ส านักการศึกษา ที่  /2565 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
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