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บัญชีรายการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 7 

ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
1 3.3 – 23 

ล ำดับที่ 3 
แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน  ำ 
ในเขตเทศบำลนครนครรำชสีมำ ช่วงที่ 8 
งบประมำณ 8,420,000 บำท 
จาก  ปี 2567     
เป็น  ปี 2566     
 

บันทึกข้อควำม งำนแบบแผนและ
ก่อสร้ำง ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน  ำ      
ส่วนช่ำงสุขำภิบำล ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52009 / 982  
ลงวันที่  25  ตุลำคม  2565 

2 3.7 - 123 
ล ำดับที่ 1 

แก้ไข ประเภทครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน 
แบบสะพายไหล่ 
จาก ครุภัณฑก์ำรเกษตร 
เป็น ครุภัณฑว์ิทยำศำสตร์  
 

แก้ไข ช่องเป้าหมาย 
จาก เครื่องพ่นหมอกควัน แบบสะพายไหล่ จ านวน ๒ 
เครื่องๆ ละ ๕๙,๐๐๐ บาท (ราคามาตรฐาน) 

 

เป็น เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงาน
สาธารณสุข จ านวน ๒ เครื่องๆ ละ ๗๕,๐๐๐ บาท  
(ราคามาตรฐาน) 

 

แก้ไข งบประมาณ  
จาก   ปี 2567   59,000  บำท 
        ปี 2569   59,000  บำท 
 

เป็น   ปี 2567   75,000  บำท 
        ปี 2569   75,000  บำท 
 

บันทึกข้อควำม  
กลุ่มงำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส ำนักสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ นม 52003 / 7473 
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2565 

3 3.3 – 22 
ล ำดับที่ 2 

ถึง 
3.3 - 67  

ล ำดับที่ 45 
และ 

เพ่ิมเติม  
ครั ง 2 

หน้ำ 35  
ล ำดับที่ 1  

ถึง 
หน้ำ 42 
ล ำดับที่ 8 

แก้ไข แผนงานยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
จาก  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
เป็น  แผนงำนเคหะและชุมชน 

บันทึกข้อควำม งำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน  ฝ่ำยแผนงำนและ
งบประมำณ  กองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ 
ที่ 188/2565 ลงวันที่ 6 ธนัวำคม 
2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
4 3.1 - 34 

ล ำดับที่ 2 
แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำถนนท้ำวสุระ ซอย 3/4 
(บริเวณแยกซ้ำยมือที่ 3) 
งบประมำณ 1,172,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

5 3.1 - 35 
ล ำดับที่ 3 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบำยน  ำ ถนนกีฬำกลำงข้ำง 7-11 
งบประมำณ 803,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

6 3.1 - 39 
ล ำดับที่ 7 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบำยน  ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 22 (ศำลตำปู่)  
ข้ำงบ้ำนเลขที่ 441 
งบประมำณ 795,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
 

7 3.1 - 40 
ล ำดับที่ 8 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบำยน  ำฝั่งตรงข้ำมซอยหนองเรือ 6  
(ถนนคลองส่งน  ำ-ถนนฝั่งตรงข้ำมหนองเรือ ซอย 6  
สุดซอย) งบประมำณ 2,797,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

8 3.1 - 42 
ล ำดับที่ 10 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
ถนน 30 กันยำ ซอย 2/3 เชื่อม ซอย 4 
งบประมำณ 1,231,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

9 3.1 - 45 
ล ำดับที่ 13 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เชื่อม
จำกซอยพำยัพทิศ 8 ถึงบ้ำนเลขที่ 238 
งบประมำณ 476,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

10 3.1 - 46 
ล ำดับที่ 14 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.  
ถนนมิตรภำพ ซอย 16/1 
งบประมำณ 1,185,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     
 

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
11 3.1 - 49 

ล ำดับที่ 17 
แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  
ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 4 พร้อมสิ่งก่อสร้ำงทดแทน
ของเดิม 
งบประมำณ 1,700,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

12 3.1 - 50 
ล ำดับที่ 18 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.  
ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยล ำปรุแยกขวำมือที่ 2 
งบประมำณ 877,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

13 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 
หน้ำ 6  

ล ำดับที่ 4  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.  
ถนนพำยัพทิศ ซอย 9/15 
งบประมำณ 911,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

14 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 
หน้ำ 7  

ล ำดับที่ 5  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.  
ถนนท้ำวสุระ ซอย 6 เชื่อม ถนนเบญจรงค์ ซอย 8 
งบประมำณ 1,687,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

15 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 
หน้ำ 8  

ล ำดับที่ 6  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล.  
ถนนมิตรภำพ ซอย 4/10 
งบประมำณ 4,500,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

16 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 

หน้ำ 18  
ล ำดับที่ 16  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จำก  
ถนนพิบูลละเอียด-ถนนร่วมเริงไชย 
งบประมำณ 12,478,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
 

17 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 

หน้ำ 19  
ล ำดับที่ 17  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมพล (จำกถนนประจักษ์ - 
ประตูพลล้ำน) 
งบประมำณ 5,234,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     
 

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
18 เพ่ิมเติม  

ครั ง 1 
หน้ำ 20  

ล ำดับที่ 18  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร. 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยณรงค์หลังทำงรถไฟ – 
ถนนไชยณรงค์ ซอย 3 
งบประมำณ 3,100,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
 

19 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 

หน้ำ 21  
ล ำดับที่ 19  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวีไอพี ซอย 9 (จำกซอย 1 ถึง 
ซอย 5) 
งบประมำณ 732,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
 

20 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 

หน้ำ 24  
ล ำดับที่ 22  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหำดไทย (ถนนไชยณรงค์ -  
ถนนรำชสีมำ-โชคชัย) 
งบประมำณ 3,919,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

21 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 
หน้ำ  

25-26 
ล ำดับที่ 23  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.  
พร้อมระบบระบำยน  ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 20  
ซอยล ำปรุแยกขวำมือที่ 3 
งบประมำณ 927,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

22 เพ่ิมเติม  
ครั ง 1 

หน้ำ 128  
ล ำดับที่ 11  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักช่ำง 
เทศบำลนครนครรำชสีมำ 
งบประมำณ 7,000,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

23 เพ่ิมเติม  
ครั ง 2 
หน้ำ 3  

ล ำดับที่ 3  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อม 
ท่อระบำยน  ำถนนมหำชัย ซอย 7 ต่อจำกถนนเดิม 
งบประมำณ 1,095,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

24 เพ่ิมเติม  
ครั ง 2 
หน้ำ 4  

ล ำดับที่ 4  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบำยน  ำ ถนนมิตรภำพ ซอย 4/26 แยกซ้ำยมือที่ 2 
งบประมำณ 949,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     
 

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
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ล าดับ หน้า/ล าดับ รายการ บันทึกการขอแก้ไข 
25 เพ่ิมเติม  

ครั ง 2 
หน้ำ 5  

ล ำดับที่ 5  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบำยน  ำถนนมิตรภำพ ซอย 19 ข้ำงโรงลิเกพงษ์เพชร 
งบประมำณ 700,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     
 

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

26 เพ่ิมเติม  
ครั ง 2 
หน้ำ 9  

ล ำดับที่ 9  
 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบำยน  ำ ถนนสืบศิริ ซอย 39 
งบประมำณ 6,000,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567    
  

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 

27 เพ่ิมเติม  
ครั ง 2 

หน้ำ 13  
ล ำดับที่ 13  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้ำวสุระ ซอย 3/4 
งบประมำณ 1,092,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
 

28 เพ่ิมเติม  
ครั ง 2 

หน้ำ 14 
ล ำดับที่ 14  

 

แก้ไข ปีงบประมาณโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท้ำวสุระ 3 ตั งแต่แยก  
ซอย 3/13 ถึงบ้ำนเลขที่ 604 
งบประมำณ 1,578,000 บำท 
จาก  ปี 2566     
เป็น  ปี 2567     
 

บันทึกข้อควำม งำนวิศวกรรมโยธำ 
ฝ่ำยวิศวกรรมโยธำ ส่วนควบคุมกำร
ก่อสร้ำง ส ำนักช่ำง 
ที่ นม 52004 / 1129  
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2565 
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