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บัญชีรายการแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 256๕) ครัง้ท่ี 25 

ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
1 3.5 – 70 

ล าดับที่ 29 
แก้ไข เป้าหมาย ปีงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน กระดานอัจฉริยะ 
จาก  กระดานอัจฉริยะพ้ืนที่สัมผัสไม่ต่ ากว่า 100 นิ้ว  
       เขียน – ลบ ได้พร้อมกัน ไม่ต่ ากว่า 10 คน พร้อม   
       ระบบบันทึกวิดีโอ 
เป็น กระดานอัจฉริยะพ้ืนที่สัมผัสไม่ต่ ากว่า 75 นิ้ว  
      เขียน – ลบ ได้พร้อมกัน ไม่ต่ ากว่า 10 คน พร้อม 
      ระบบบันทึกวิดีโอ 
จาก  ปี 2561 งบประมาณ  360,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ  360,000 บาท 
จาก  ห้องสมุด 
เป็น  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 

2 3.5 – 79 
ล าดับที่ 85 

แก้ไข ปีงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ  
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีขาเหล็กชุบโครเมียมที่นั่งและพนักพิง
หุ้มหนัง PVC บุด้วยฟองน้ าเกรด A  สีแสด  
จาก  ปี 2563 งบประมาณ  40,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ  40,000 บาท 
จาก  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เป็น  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 

3 3.5 – 80 
ล าดับที่ 90 

แก้ไข ปีงบประมาณ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก
พร้อมเก้าอ้ี มีล้อหมุนได้ บุนวม มีที่พักแขน 2 ข้าง  
ขนาด 3.5 ฟุต 
จาก  ปี 2563 งบประมาณ  15,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ  15,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
4 3.5 – 81 

ล าดับที่ 95 
แก้ไข ปีงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ครุภัณฑ์
ส านักงาน โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 240 ตัว 
จาก  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ  200,000  บาท  (80 ตัว) 
       ป ี2563 งบประมาณ  200,000  บาท  (80 ตัว) 
       ปี 2564 งบประมาณ  200,000  บาท  (80 ตัว) 
       ปี 2565 งบประมาณ       -        บาท 
 

เป็น  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ  200,000  บาท  (80 ตัว) 
       ป ี2563 งบประมาณ  200,000  บาท  (80 ตัว) 
       ปี 2564 งบประมาณ       -         บาท 
       ปี 2565 งบประมาณ  200,000  บาท  (80 ตัว) 
จาก  โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
เป็น  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 

5 3.5 – 82 
ล าดับ 105 

และ 
แก้ไข 

ครั้งที่ 17 

แก้ไข เป้าหมาย ราคามาตรฐานครภุัณฑ์ และหน่วยงาน
รับผิดชอบ  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

จาก เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด   
      36,000 บีทียู จ านวน 60 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท  
      เป็นเงิน 2,820,000 บาท 
เป็น  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
       แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000  
       บีทียู จ านวน 60 เครื่องๆ ละ 45,500 บาท เป็นเงิน   
       2,730,000  บาท 
    

จาก  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ  922,000  บาท  (20 เครื่อง) 
       ป ี2563 งบประมาณ       -         บาท   
       ปี 2564 งบประมาณ  922,000  บาท  (20 เครื่อง) 
       ปี 2565 งบประมาณ  922,000  บาท  (20 เครื่อง) 
 

เป็น  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ  910,000  บาท  (20 เครื่อง) 
       ป ี2563 งบประมาณ       -         บาท   
       ปี 2564 งบประมาณ  910,000  บาท  (20 เครื่อง) 
       ปี 2565 งบประมาณ  910,000  บาท  (20 เครื่อง) 
 

จาก  โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
เป็น  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
6 3.5 – 211 

ล าดับที่ 31 
แก้ไข ปีงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ครุภัณฑ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
 

จาก  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ   22,000   บาท  (1 เครื่อง) 
       ป ี2563 งบประมาณ   22,000   บาท  (1 เครื่อง) 
       ปี 2564 งบประมาณ   22,000   บาท  (1 เครื่อง) 
       ปี 2565 งบประมาณ       -        บาท 
 

เป็น  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ       -        บาท 
       ป ี2563 งบประมาณ       -         บาท   
       ปี 2564 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2565 งบประมาณ   66,000  บาท  (3 เครื่อง) 
 

จาก  ฝ่ายกิจการโรงเรียน ส านักการศึกษา 
เป็น  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 

7 3.5 – 214 
ล าดับที่ 39 

และ 
แก้ไข 

ครั้งที่ 19 

แก้ไข ปีงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
จาก  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ   44,000   บาท  (2 เครื่อง) 
       ป ี2563 งบประมาณ   44,000   บาท  (2 เครื่อง) 
       ปี 2564 งบประมาณ       -         บาท   
       ปี 2565 งบประมาณ   44,000   บาท  (2 เครื่อง) 
 

เป็น  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ       -        บาท 
       ป ี2563 งบประมาณ   44,000  บาท  (2 เครื่อง) 
       ปี 2564 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2565 งบประมาณ   88,000  บาท  (4 เครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 



- 4 - 
 

ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
8 3.5 – 219 

ล าดับที่ 62 
แก้ไขปีงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ  
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ฯ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
 

จาก  ปี 2561 งบประมาณ       -         บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ   22,000   บาท  (1 เครื่อง) 
       ป ี2563 งบประมาณ   22,000   บาท  (1 เครื่อง) 
       ปี 2564 งบประมาณ   22,000   บาท  (1 เครื่อง) 
       ปี 2565 งบประมาณ       -         บาท 
 

เป็น  ปี 2561 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2562 งบประมาณ       -        บาท 
       ป ี2563 งบประมาณ       -        บาท   
       ปี 2564 งบประมาณ       -        บาท 
       ปี 2565 งบประมาณ   66,000  บาท  (3 เครื่อง) 
 

จาก  โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
เป็น  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 

9 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หน้าที่ 25 
ล าดับที่ 5  
และแก้ไข 
ครั้งที่ 24 

 

แก้ไขแผนงาน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียน
เทศบาล 4 (เพาะช า) 
จาก  แผนงานการศึกษา 
เป็น  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 

10 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 

หน้าที่ 26 
ล าดับที่ 7  

แก้ไข 
ครั้งที่ 19 
และแก้ไข 
ครั้งที่ 24 

แก้ไขแผนงาน โครงการก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าพร้อม
ป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 
จาก  แผนงานการศึกษา 
เป็น  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

บันทึกข้อความ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษา ที่ 1234/2565  
ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 

11 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 124 
ล าดับที่ 52 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์กีฬา แท่นสร้างกล้ามเนื้อหน้าอก
ช่วงบนและท่อนขา (CABLE 4 STATION)  
จาก  ปี 2565 งบประมาณ 109,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ  165,000 บาท 
 
 
 

บันทึกข้อความ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล) ส านักการศึกษา  
ที่ นม.52006.6 / 823  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
12 เพ่ิมเติม  

ครั้งที่ 6 
หน้าที่ 125 
ล าดับที่ 53 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์กีฬา แท่นสร้างกล้ามเนื้อท่อนขา 
(HACK SQUAD)  
จาก  ปี 2565 งบประมาณ 39,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ 55,000 บาท 
 

 

บันทึกข้อความ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล) ส านักการศึกษา  
ที่ นม.52006.6 / 823  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
 

13 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 125 
ล าดับที่ 54 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์กีฬา แท่นถีบขา (LEG PRESS) 
จาก  ปี 2565 งบประมาณ 49,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ 69,000 บาท 
 

 

บันทึกข้อความ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล) ส านักการศึกษา  
ที่ นม.52006.6 / 823  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
 

14 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 125 
ล าดับที่ 56 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์กีฬา แท่นสร้างกล้ามเนื้อแขนบน
ด้านหน้า (BISEP CURL MACHINE) 
จาก  ปี 2565 งบประมาณ 25,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ 35,000 บาท 
 

 

บันทึกข้อความ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล) ส านักการศึกษา  
ที่ นม.52006.6 / 823  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
 

15 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 125 
ล าดับที่ 57 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์กีฬา แท่นสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่
และหน้าอก (FIY MACHINE) 
จาก  ปี 2565 งบประมาณ 39,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ 49,000 บาท 
 

บันทึกข้อความ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล) ส านักการศึกษา  
ที่ นม.52006.6 / 823  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
 

16 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 126 
ล าดับที่ 62 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์กีฬา แท่นสร้างกล้ามเนื้อหน้าอก 
ทางลาด 45 องศา (LNCLINE BENCH PRESS)  
จาก  ปี 2565 งบประมาณ 19,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ 55,000 บาท 
 

 

บันทึกข้อความ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล) ส านักการศึกษา  
ที่ นม.52006.6 / 823  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
 

17 เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 6 

หน้าที่ 126 
ล าดับที่ 63 

 

แก้ไข งบประมาณ ครุภัณฑ์กีฬา แท่นดึงสร้างกล้ามเนื้อ
ด้านหลัง (BENCH MACHINE)   
จาก  ปี 2565 งบประมาณ 39,000 บาท 
เป็น  ปี 2565 งบประมาณ 65,000 บาท 
 

 

บันทึกข้อความ โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 
70 ปี เทศบาล) ส านักการศึกษา  
ที่ นม.52006.6 / 823  
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
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