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บัญชีรายการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 5 

ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
1 3.1 – 44 

ล ำดับที่ 12 
แก้ไข เป้าหมายโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อม 
รำงระบำยน  ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวำมือที่ 3 
งบประมำณ 910,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 3.00 – 4.00 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

2 3.1 – 45 
ล ำดับที่ 13 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เชื่อมจำก
ซอยพำยัพทิศ 8 ถึงบ้ำนเลขที่ 238 
งบประมำณ 476,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 4.50 – 7.00 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

3 3.1 – 46 
ล ำดับที่ 14 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.               
ถนนมิตรภำพ ซอย 16/1 
งบประมำณ 1,185,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 3.60 – 4.00 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

4 3.1 – 50 
ล ำดับที่ 18 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.               
ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยล ำปรุแยกขวำมือที่ 2 
งบประมำณ 877,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 2.40 – 4.00 เมตร 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

5 3.1 – 54 
ล ำดับที่ 21 

แก้ไข แผนงานโครงกำรติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในเขตเทศบำลนครนครรำชสีมำระยะที่ 3
งบประมำณ 24,000,000 บำท 
จาก แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
เป็น แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

บันทึกข้อควำม ส่วนกำรโยธำ 
ส ำนักช่ำง ที่ นม 52004 / 872 
ลงวันที่ 7  กรกฎำคม 2565 

6 3.3 – 30 
ล ำดับที่ 10 

แก้ไข ช่ือโครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน  ำถนนไชยณรงค์ 
ซอย 3/31 ข้ำงบ้ำน เลขที่ 491  
งบประมำณ 550,000 บำท 
จาก ซอย 3/31     
เป็น ซอย 3/13     

บันทึกข้อควำม งำนแบบแผนและ
ก่อสร้ำง ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน  ำ      
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52009 / 548 
ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 

7 3.5 – 44 
ล ำดับที่ 33 

แก้ไข งบประมาณ โครงกำรปรับปรุงศำลำอเนกประสงค์
ชุมชนมหำชัย-อุดมพร 
จาก   200,000   บำท 
เป็น   210,000   บำท 

บันทึกข้อควำม งำนบริหำรทั่วไป  
กองกองสวัสดิกำรสังคม  
ที่นม 52008/811  
ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
8 เพ่ิมเติม  

ครั งที่ 1  
หน้ำ 1 

ล ำดับที่ 1 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.      
ถนนโยธำตรงข้ำมประตูวัดแจ้งใน 
งบประมำณ 670,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 3.20 – 5.00 เมตร  
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

9 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 2 

ล ำดับที่ 2 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.  
พร้อมระบบระบำยน  ำ ถนนเลียบคลองส่งน  ำ (หลังกำรเคหะ
แห่งชำติ) 
งบประมำณ 104,000,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น ช่วงที่ 1 กว้ำงเฉลี่ย 13.00 – 16.25 เมตร 
      ช่วงที่ 2 กว้ำงเฉลี่ย 13.00 – 16.25 เมตร 
      ช่วงที่ 3 กว้ำงเฉลี่ย 13.00 – 16.25 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

10 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 5 

ล ำดับที่ 3 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.       
ถนนร่วมเริงไชย ซอยอยู่ยืน 
งบประมำณ 2,300,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 3.70 – 4.50 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

11 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 6 

ล ำดับที่ 4 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.  
ถนนพำยัพทิศ ซอย 9/15  
งบประมำณ 911,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 4.60 – 5.30 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

12 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 7 

ล ำดับที่ 5 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.  
ถนนท้ำวสุระ ซอย 6 เชื่อม ถนนเบญจรงค์ ซอย 8 
งบประมำณ 1,687,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 3.90 – 5.60 เมตร      
             

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

13 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 18 

ล ำดับที่ 16 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนเดชอุดม จำก ถนนพิบูลละเอียด-ถนน 
ร่วมเริงไชย) 
งบประมำณ 12,478,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 14.50 – 24.30 เมตร    
 
 
 
 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
14 เพ่ิมเติม  

ครั งที่ 1  
หน้ำ 20 

ล ำดับที่ 18 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนไชยณรงค์หลังทำงรถไฟ -ถนนไชยณรงค์ 
ซอย 3 
งบประมำณ 3,100,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 7.00 – 16.50 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

15 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 21 

ล ำดับที่ 19 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนวีไอพี ซอย 9 (จำกซอย 1 ถึง ซอย 5) 
งบประมำณ 732,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 5.80 – 6.40 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

16 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 22 

ล ำดับที่ 20 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนท้ำวสุระ ซอย 1 – ซอย 3/5  
(จำกถนนรำชสีมำ-โชคชัย – ถนนท้ำวสุระ ซอย 3) 
งบประมำณ 3,363,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 6.40 - 8.90 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

17 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 23 

ล ำดับที่ 21 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ถนน 30 กันยำ ซอย 2/1/9 
งบประมำณ 1,462,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 5.50 – 5.80 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

18 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 25 

ล ำดับที่ 23 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบ
ระบำยน  ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยล ำปรุ แยกขวำมือ 
ที่ 3  งบประมำณ 927,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น ช่วงที่ 1 กว้ำงเฉลี่ย 1.50 – 3.00 เมตร 
      ช่วงที่ 2 กว้ำงเฉลี่ย 1.50 – 3.00 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

19 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 27 

ล ำดับที่ 24 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อม 
ท่อระบำยน  ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวำมือที่ 1  
งบประมำณ 507,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 3.00 – 8.30 เมตร 
 
 
 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
20 เพ่ิมเติม  

ครั งที่ 1  
หน้ำ 28 

ล ำดับที่ 25 

แก้ไข เป้าหมายโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อม 
ท่อระบำยน  ำ ถนนเลียบนคร ข้ำงบ้ำนเลขที่ 3060/25 
งบประมำณ 1,514,000 บำท 
จาก เป้ำหมำยไม่มีควำมกว้ำงเฉลี่ย 
เป็น กว้ำงเฉลี่ย 3.00 เมตร 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

21 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 1  
หน้ำ 31 

ล ำดับที่ 28 

แก้ไข ชื่อโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภำพ  
ซอย 19  แยกขวำมือที่ 1 เข้ำวัดป่ำแดนสงบ 
งบประมำณ 1,428,000 บำท 
จาก แยกขวำมือที่ 1 เข้ำวัดป่ำแดนสงบ 
เป็น แยกซ้ำยมือที่ 2 เข้ำวัดป่ำแดนสงบ 
 

บันทึกข้อควำม ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ   
ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง  ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 627 
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 

22 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 2  
หน้ำ 61 
ล ำดับที่ 1 

แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์เครื่องเติมอำกำศผิวน  ำแบบรอบช้ำ 
งบประมำณ 490,000 บำท 
จาก ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
เป็น ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
 

บันทึกข้อควำม งำนบริหำรงำนทั่วไป  
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52009 / 631 
ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 
 

23 เพ่ิมเติม  
ครั งที่ 2  
หน้ำ 61 
ล ำดับที่ 2 

แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์น  ำพุแบบทุ่นลอยพลำสติกพร้อม 
ไฟส่องใต้น  ำ 
งบประมำณ 490,000 บำท 
จาก ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
เป็น ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

บันทึกข้อควำม งำนบริหำรงำนทั่วไป  
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52009 / 631 
ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2565 
 

24 
 

3.5 – 27 
ล ำดับที่ 7 

แก้ไข งบประมาณ โครงกำรปรับปรุงทำงเชื่อมและทำงเดิน
ระหว่ำงอำคำรจอดรถศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1 (โพธิ์กลำง) 
พร้อมปรับปรุงบริเวณลำนซักล้ำง  
จาก ปี 2566 งบประมำณ   200,000   บำท 
เป็น ปี 2566 งบประมำณ   300,000   บำท 
 

บันทึกข้อควำม                 
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1 (โพธิ์กลำง)            
ส่วนบริกำรสำธำรณสุข  
ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ที่ นม 52003/4517                 
ลงวันที่ 8 กรกฎำคม ๒๕๖5 

25 
 

3.7 – 122 
ล ำดับที่ 10 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑย์ำนพำหนะและขนส่ง  
หลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน เป็นหลังคำไฟเบอร์กลำส
หรือเหล็ก 
จาก ปี 2566 งบประมำณ   32,400   บำท 
เป็น ปี 2566 งบประมำณ   35,900   บำท 
 

บันทึกข้อควำม กลุ่มงำนป้องกัน  
ควบคุมโรคติดต่อ  
ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุข                 
ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ที่ นม 52003/4751                         
ลงวันที่ 20 กรกฎำคม ๒๕๖5 
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