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สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 เพ่ือการดําเนินงานแกไขปญหาและ
พัฒนาเทศบาลในดานตางๆ ท้ังในเรื่องของการเชื่อมโครงขายเสนทางจราจรท้ังระบบ การพัฒนา
ระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา การแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและน้ําทวม  การพัฒนา
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ชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล

โดยนายกเทศมนตรีไดรายงานผลการดําเนินงานตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ทราบทุกป มีผลการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามนโยบายท่ีไดแถลงไว อีกท้ังมีสวนของแผนงานและ
แนวทางการพัฒนาท่ีวางรากฐานใหเกิดความตอเนื่องและเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต จึงได
จัดทํารายงานฯ ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายฯ และเพ่ือใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติไดใชเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานและตอยอด
การดําเนินงานไดตอไป ตลอดจนเพ่ือเปนการรายงานตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14)
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ผลการปฏิบัตงิานตามนโยบาย
นายสุรวุฒิ  เชิดชัย  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ประจําป พ.ศ. 2563
*******************************

1. นโยบายเช่ือมโครงขายเสนทางการจราจรทั้งระบบ เพื่อแกไขปญหาจราจร รองรับการ
ขยายตัวของเมือง  และเศรษฐกิจ  โดยการเพิ่มเสนทางถนน  ขยายถนน  สรางถนนเลียบทาง
รถไฟเพิ่มเติม เชน ถนนจากสํานักงานปาไม  ถึง จวนผูวาราชการจังหวัด, ถนนหัวทะเล
ทุงสวาง  ถึง ชุมชนมหาชัย, ถนนเลียบนคร 2

การเชื่อมโยงโครงขายเสนทางจราจรท้ังระบบท่ีผานมา ไมไดสรางเฉพาะโครงขายถนนหรือ
การจราจร แตไดสรางเครือขายความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
ประชาชน ท่ีตางลวนใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบายและแผนงานในการสรางโครงขายเสนทาง
จราจร และการดําเนินการแกไขปญหาการจราจรรวมกันจนเกิดเปนโครงขายเสนทางการจราจรท่ีเปน
ระบบ เชื่อมตอเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญของจังหวัด และแมวาการอยูอาศัยของผูคนสวนใหญจะขยับขยาย
ออกสูรายรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แตการคา การลงทุน และพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลฯ
ยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังสวนราชการ และสถานศึกษาตางๆ ยังคงไดรับความนิยมของผูคน ท้ังท่ี
อยูในเขตและนอกเขตเมือง ยิ่งเปนเชนนี้การจราจรยิ่งยังคงตองตระหนักในการวางแผนและแกไขปญหา
ท้ังโครงขายอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ผลการดําเนินงานท่ีผานมาแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง ท้ังในสวนของการ
วางระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ การปรับชองจราจรตามชวงเวลา  การปรับสภาพถนนขยายชองทาง
จราจรใหสามารถรองรับปริมาณรถไดเพ่ิมข้ึน การกอสรางเพ่ิมเสนทางลัดเพ่ือกระจายรถไมใหติดขัด
การวางระบบขนสงมวลชนเมืองนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง รวมถึง
การศึกษาวิจัยออกแบบระบบเพ่ือบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะเชื่อมโยงขอมูลจากระบบกลองวงจรปดของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือการบริหารจัดการไดแบบรวมศูนย (Centralize Management) และ
สามารถควบคุมระบบไฟจราจรไดอยางอัตโนมัติ (Automatic Traffic Light Control) ดวยแนวคิดท่ีจะ
สราง “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย สูมหานครแหงความสุข” ภายใตโครงการความรวมมือพัฒนาเมือง
โคราชสมารทซิตี้ (Korat Smart City)

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding)
โครงการความรวมมือพัฒนาเมือง โคราชสมารทซิตี้ (Korat Smart City)
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การดําเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารศูนยควบคุมระบบการจราจรและติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมาไดอนุญาตใหเทศบาลฯ
ใชพ้ืนท่ีบริเวณชั้น 2 ของอาคารศูนยรับแจงเหตุ 191 เปนศูนยควบคุมกลาง และเทศบาลนครนครราชสีมา
จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการปรับปรุงอาคาร ติดตั้งโครงขายการสื่อสาร ติดตั้งระบบบันทึกภาพ
และแสดงผลภาพ ทําใหมีขอมูลสําหรับการวางแผนปองกันและแกไขปญหาการจราจรในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีขอมูลสําหรับการนําไปวิเคราะหและตรวจสอบรายละเอียดท่ีจําเปน ในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานราชการและการใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ มีเครื่องมือในการสรางความเชื่อม่ัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสามารถเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีดานการทองเท่ียว
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและของจังหวัดนครราชสีมาได

ภาพรวม
จุดติดต้ัง
กลอง CCTV
ระยะท่ี 1
และ ระยะท่ี
2 และ
ภาพตัวอยาง
จุดติดต้ัง
กลอง CCTV
บริเวณ
แยกไฟแดง
ปม ปตท.
ถนน
มิตรภาพ
(ระยะท่ี 2)

ปจจุบันไดมีแผนท่ีจะดําเนินโครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ระยะท่ี 3 เปนการติดตั้งในบริเวณแยกตางๆ อีกจํานวน 30 จุด และในบริเวณ
สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 126 จุด นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณ
ไฟจราจรอัจฉริยะ 25 จุด ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือจะชวยใหระบบสัญญาณไฟจราจร
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สําหรับความคืบหนาในความพยายามแกไขปญหาดานการจราจรในชวงเวลาเรงดวนบริเวณหนา
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียน
สุรนารีวิทยา ท่ีไดจัดทําโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เช่ือมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
กําหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) แบงการดําเนินงานเปน 3 ชวง
ไดแก

1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
ชวงท่ี 1 หลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา งบประมาณ 22,565,000 บาท

2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
ชวงท่ี 2 หลังโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา งบประมาณ 4,000,000 บาท

3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
ชวงท่ี 3 หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา งบประมาณ 18,500,000 บาท

ภาพประกอบการสํารวจพ้ืนท่ีเตรียมจัดทําโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง
เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา

ปจจุบันอยูระหวางการปรับเปลี่ยนการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ริมลําตะคองเชื่อม
ถนนชางเผือกถึงถนนประปา โดยเพ่ิมเติมเนื้องานการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ท่ีตองดําเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีกําหนดใหโครงการ กิจการ
หรือการดําเนินการใดของรัฐหรือรัฐจะอนุญาต ตามขนาดท่ีกําหนดไวในเอกสารทายประกาศ ตองจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยไดปรับแผนการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ไปเปน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในระหวาง ท่ีรอการดํ า เนินการกอสร างโครงการกอสรางถนน ค .ส .ล. ริมลําตะคอง
เชื่อมถนนชางเผือกถึงถนนประปา เพ่ือแกไขปญหาดานการจราจรในชวงเวลาเรงดวนบริเวณหนาโรงเรียน
เมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารี
วิทยา เทศบาลนครนครราชสีมาจึงไดรวมกับ สภ.เมืองนครราชสีมา จัดบริการรถราง จํานวน 2 คัน
เพ่ือรับสงนักเรียน - นักศึกษา มายังสถานศึกษาท้ัง 4 แหง ท่ีตั้งอยูบริเวณถนนมิตรภาพ เพ่ือเปนการแกไข
ปญหาจราจรในชั่วโมงเรงดวนอีกหนึ่งชองทาง
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ไดมีอีกหนึ่งแนวนโยบายในการแกไขปญหาดานการจราจรท่ีได
เตรียมการไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองและปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงเปนการเชื่อมโครงขายเสนทางเดินทางใหสมบูรณยิ่งข้ึน
ภายใตโครงการจางออกแบบถนนและสะพานจากถนนสุรนารายณทางเขาหลักของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ขางหอประชุมถึงถนนทาวสุระ
ซอย 3/11 (สะพานขามลําตะคอง) คาดวาจะดําเนินการศึกษาออกแบบในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการศึกษาออกแบบ

การสํารวจสภาพพื้นท่ีดําเนินการ
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ในสวนของการกอสรางปรับปรุงถนนเพื่อใหการสัญจรไปมาสะดวก นับเปนรากฐานสําคัญใน
การแกไขปญหาการจราจร เพ่ือใหทุกถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลสามารถใชเปนเสนทางสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีการ
ดําเนินงานกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง สภาพผิวจราจรในหลายพ้ืนท่ี ท้ังในสวนของการตั้งเปนโครงการ
แลวจัดสรรงบประมาณดําเนินการ และการซอมแซมปรับปรุงถนนตามแผนงานประจํา โดยตองการให
ประชาชนไดใชพ้ืนผิวจราจรท่ีไดมาตรฐานอยางเต็มพ้ืนท่ี ไดมีการสงเสริมใหบูรณาการความรวมมือ
ระหวางผูรับจางงานกอสรางและประชาชนท่ีมีพ้ืนท่ีพักอาศัยติดถนนในการกอสรางพ้ืนผิวจราจรใหเต็ม
พ้ืนท่ีถึงแนวรั้วบานของประชาชน สามารถลดปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการเดินทางขณะ
กอสราง ทําใหการกอสรางไดมาตรฐานเกิดประโยชนใชสอยสูงสุดในหลายจุด นอกเหนือจากแผนงาน
ซอมแซมโดยปกติ มีโครงการท่ีจัดสรรงบประมาณดําเนินการ ดังนี้

1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซายมือ หลังการเคหะ
แหงชาติ ขางบานเลขท่ี 67/5 โดยดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกวางประมาณ
ระหวาง 3.30 เมตร ถึง 3.50 เมตร ความยาว 51.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 168 ตาราง
เมตร กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร ความยาวรวม 102.00 เมตร งบประมาณ
332,000 บาท

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ

2. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอยโชคดี โดย
ดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกวาง 1.20 เมตร ความยาว 49.50 เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 59 ตารางเมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.40x0.40 เมตร
ความยาว 49.50 เมตร งบประมาณ 221,000 บาท

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
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3. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 5/2 โดยดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ความกวางประมาณ ระหวาง 4.20 เมตร ถึง 5.80 เมตร ความยาว 167.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีกอสรางถนนไมนอยกวา 860 ตารางเมตร พรอมยกฝาบอพักทอระบายน้ํา 50 ฝา เปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ 14 ฝา เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา เหล็กหลอ 6 ฝา งบประมาณ 781,000 บาท

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ

4. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนพายัพทิศ ซอย 4 โดยดําเนินการ ชวงท่ี 1 กอสรางถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกวางประมาณระหวาง 5.70 เมตร ถึง 6.20 เมตร ความยาว 169.00 เมตร
หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 985 ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
ท้ังสองดาน พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความยาว 338.00 เมตร ชวงท่ี 2 กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร ความกวางประมาณระหวาง 5.60 เมตร ถึง 6.00 เมตร ความยาว 118.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 660 ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ดานเดียว
พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความยาว 118.00 เมตร งบประมาณ 3,633,000 บาท

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ

5. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 11 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกวางประมาณ 7.00 เมตร ถึง 10.00 เมตร
ยาวประมาณ 1,150.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 8,089 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ จํานวน 41 ฝา งบประมาณ 3,000,000 บาท
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กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ

6. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 21 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกวางประมาณระหวาง 4.50 เมตร ถึง 9.80
เมตร ความยาว 500.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 3,095 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ จํานวน 93 ฝา งบประมาณ 1,800,000 บาท

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
7. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนมุขมนตรี 20 โดยดําเนินการ กอสราง

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกวางประมาณระหวาง 4.30 เมตร ถึง 7.60 เมตร
ความยาว 592.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 3,230 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝา บอพัก
เหล็กหลอจํานวน 131 ฝา งบประมาณ 2,529,000 บาท

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
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8. โครงการขยายผิวจราจรสะพานขามลําตะคอง สถานีดับเพลิงยอยแหงท่ี 1
(สุรนารายณ) โดยดําเนินการ ปรับปรุงขยายสะพาน ค.ส.ล. ฝงทิศตะวันออก กวางเพ่ิมอีก 2.50 เมตร
ยาว 24.00 เมตร กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.23 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 25 ตารางเมตร
งบประมาณ1,800,000 บาท

กอนดําเนนิการ หลังดําเนินการ

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพการใชงานท่ีดี ดังนี้

1. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน – สีมาคอนโดทาวน) งบประมาณ
4,639,000 บาท

2. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ทายซอย
(ทองประสิทธิ์เพลส) งบประมาณ 801,000 บาท

3. ปรับปรุงฟุตบาททางเทาพรอมระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนนราชดําเนิน – ชุมพล
(บางสวน) งบประมาณ 10,414,000 บาท

4. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ ซอย 3 ชวงท่ี 2 งบประมาณ 2,072,000 บาท
5. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ ซอย 11/1 งบประมาณ 2,203,000 บาท
6. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ําถนนสุรนารายณ ซอย 17 งบประมาณ

7,050,000 บาท
7. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 4 งบประมาณ 2,400,000 บาท
8. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ํา ถนนปกธงชัย ซอย 2 ถึง

ถนนมิตรภาพซอย 11 งบประมาณ 2,527,000 บาท
9. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ขางวัดปาสาลวัน) งบประมาณ 1,920,000

บาท
10. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ 9/15 งบประมาณ

698,000 บาท
11. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี ซอย 15 (ขางบานเลขท่ี

1935) งบประมาณ 128,000 บาท
12. กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3 (กลางหองแถว) งบประมาณ 143,000 บาท
13. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทาวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนทาวสุระ

ซอย 5 งบประมาณ 3,810,000 บาท
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14. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอยหลัก (ซอย 2 ชวงสุดทาย) งบประมาณ
2,073,000 บาท

15. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนชางเผือก ซอย 3 ถึง ปากทางเขาโรงแรม
บอสโฮเต็ล งบประมาณ 7,803,000 บาท

16. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ํา ถนนหลังวัดปรก (โศภณคาขาว –
มิตรภาพ) งบประมาณ 1,231,000 บาท

17. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเซ็นเมรี่ ซอย 6 งบประมาณ
1,486,000 บาท

18. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสรุะ 2 (ขางรานเอสเอ็นคารแคร)
งบประมาณ 1,300,000 บาท

19. กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนมะคา (หลังโรงกลวยไมบุญฤทธิ์ออรคิค) งบประมาณ 122,000
บาท

20. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 งบประมาณ 2,374,000 บาท
21. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 5 งบประมาณ 2,268,000 บาท
22. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยหลวงจิตร งบประมาณ 9,995,000 บาท
23. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)

งบประมาณ 3,814,000 บาท
24. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 งบประมาณ 1,467,000 บาท
25. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 4 งบประมาณ 6,769,000 บาท
26. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค ซอย 5 งบประมาณ 1,870,000 บาท
27. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนสรรพสิทธิ์ (ขางรางกวยเตี๋ยว

ลูกไทร) งบประมาณ 245,000 บาท
28. กอสรางสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราชคฤหาสนทอง งบประมาณ 305,000 บาท
29. กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนจอมสุรางคยาตร (ซอยทางเขามูนไลทเฮาส)

งบประมาณ 500,000 บาท
30. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนกําแหงสงคราม (แยกไชยณรงค –

แยกสรรพสิทธิ์) งบประมาณ 5,100,000 บาท
31. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเทา ถนนชางเผือก (จากถนนราชสีมา – โชคชัย ถึง

ถนนมิตรภาพ – หนองคาย) งบประมาณ 10,284,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการจางทําหมุดหลักฐาน ระยะท่ี 1 งบประมาณ 5,000,000 บาท
เพ่ือตรวจสอบพิกัดขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานเดิมท่ีมีความซ้ําซอน กระจัดกระจาย มีคลาดเคลื่อน และจัดทํา
หมุดหลักฐาน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยอางอิงหมุดจากหนวยงานราชการท่ีเชื่อถือได คาดวา
จะทําใหมีขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนระบบ แมนตรง สําหรับการออกแบบพัฒนาเมืองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาดานการจราจรไดอยางเปนระบบตอไป

*********************************************
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2. นโยบายพัฒนาระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา ท้ังในดานปริมาณ  คุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพในการผลิตและจําหนาย

สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ไดนํานโยบายดังกลาวมาขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยมุงเนนท้ังดานปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพใน
การผลิตและจําหนาย เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานใหบริการน้ําประปาแกประชาชนอยางเพียงพอและท่ัวถึง
ไมวาจะเปนการปรับปรุงระบบทอประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสียในระบบจําหนาย ปรับปรุงแรงดันน้ําประปา
และกอสราง สถานีเพ่ิมแรงดันน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ีแรงดันน้ําออน  การพัฒนากิจการประปา ฯลฯ
โดยสามารถสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งชี้วัดไดจากปริมาณน้ําประปาท่ีมี
คุณภาพเพียงพอ และการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําตามชุมชนตางๆ ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และดวยความพยายามในการสรางมาตรฐานการผลิตใหเปนไปอยางเพียงพอและมี
คุณภาพ พรอมใหบริการครัวเรือน รานคา อุตสาหกรรม ฯลฯ

สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ไดรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
นายกเทศมนตรี ดานการพัฒนาระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา ดังนี้
การดําเนินงานของสวนผลิต

1. โครงการจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีนท่ีโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน
(อยูระหวางดําเนินการ)

2. โครงการจัดซื้อเครื่องจายสารสมน้ําท่ีโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน
(อยูระหวางดําเนินการ)

3. โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine อัตราการไหล 1,000
ลบ.ม./ชม. ท่ีโรงสูบน้ําดิบเข่ือนลําตะคอง (อยูระหวางดําเนินการ)

4. โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine อัตราการไหล 1,700
ลบ.ม./ชม. ท่ีสถานีสูบน้ําดิบลําแชะ (อยูระหวางดําเนินการ)

5. โครงการจางเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ําท่ีโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน
(อยูระหวางดําเนินการ)

6. โครงการซอมแซมถังกรองน้ําท่ีโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา เพ่ือใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ (อยูระหวางดําเนินการ)
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7. โครงการจัดซื้อเครื่องจายแกสคลอรีนท่ีสถานีสูบจายน้ําอัษฎางคและโรงสูบน้ําดิบ
ลําตะคอง (อยูระหวางดําเนินการ)

8. โครงการจัดซื้อและซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine ท่ีโรงสูบน้ําดิบ
ลําตะคองและสถานีสูบน้ําดิบลําแชะ เพ่ือใหมีน้ําดิบเพียงพอตอการผลิตน้ําประปา (ดําเนินการแลวเสร็จ)

9. โครงการจัดซื้อเครื่อง Booster pump (อยูระหวางดําเนินการ)
10. โครงการขุดบอบาดาลท่ีโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน (อยูระหวาง

ดําเนินการ)
11. โครงการขุดลอกอางเก็บตะกอนท่ีโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน (ดําเนินการ

แลวเสร็จ)
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12. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดคาความถวงจําเพาะ เพ่ือใชสําหรับตรวจวัดสารเคมีใหได
คุณภาพตามท่ีกําหนด (ดําเนินการแลวเสร็จ)

13. การยืมระบบประปาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี 2 ใหเทศบาลนคร
นครราชสีมา (MOU) (ดําเนินการแลวเสร็จ)

การดําเนินงานของสวนบริการและซอมบํารุง

ตามท่ีสํานักการประปาไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเฝาระวัง (DMA) เพ่ือเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอประปาในเขตพ้ืนท่ีการจําหนายน้ําประปา
ของเทศบาลนครนครราชสีมา และแกปญหาหารขาดแคลนน้ําของประชาชน จากการตรวจสอบขอมูลน้ํา
สูญเสียทําใหทราบวามีน้ําสูญเสียในระบบการจําหนายน้ําเปนปริมาณมาก สืบเนื่องมาจากทอเมนประปามี
อายุการใชงานมานาน และเปนทอประปาชนิดซีเมนตใยหิน (AC) ประกอบกับโครงการ GIZ ไดทํารายงาน
รวมกับสํานักการประปาใหดําเนินการเปลี่ยนยายทอเมนประปาท่ีเปนทอซีเมนตใยหิน ใหเปนทอชนิด PVC
หรือทอ HDPE ในงบประมาณป 2562 ดําเนินการแลวเสร็จดังนี้
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1. โครงการวางทอเมนประปาจัดทํา Loop การใชน้ํา เชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม บริเวณ
ถนนราชนิกูลดานทิศใต โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด Ø 110 มม. (4 นิ้ว เชื่อมประสานเขา
มาตรวัดน้ําเดิมเชื่อมประสานเขากับทอ AC (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 300 มม.ความยาวประมาณ 1,102
เมตรจํานวน 1 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุม DMA ตามท่ีกําหนด(ตามแบบ) งบประมาณ 1,130,000 บาท
ไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว

2. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณถนนสุรนารายณ ซอย 17 โดยใชทอ HDPE Class 100 PN
6 ขนาด  110 มม. (4 นิ้ว) ความยาวประมาณ 534 เมตร เชื่อมประสานเขากับทอ PVC (ทอเมนเดิม)
ขนาด 150 มม.เชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิมและติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø 150 มม.
จํานวน 2 แหง (ตามแบบ) งบประมาณ 420,000 บาท ไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว
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3. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณถนนสุรนารายณซอย 1 ถึงสุดซอย โดยใชทอ HDPE Class
100 PN 6 ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) ความยาวประมาณ 160 เมตรเชื่อมประสานเขากับทอ PVC
(ทอเมนเดิม) ขนาด 200 มม.เชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิมและติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด
Ø 150 มม. จํานวน 1 แหง (ตามแบบ) งบประมาณ 152,000 บาท ไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว

4. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณถนนทาวสุระ ซอย 17, ถนนทาวสุระ ซอย 19 โดยใชทอ
HDPE Class 100 PN 6 ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) ความยาวประมาณ 490 เมตร เชื่อมประสานเขากับ
ทอ AC (ทอเมนเดิม) ขนาด  250 มม. ติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด  150มม. จํานวน 1
แหง(ตามแบบ)งบประมาณ 352,๐๐๐ บาท ไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว
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5. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณถนนพายัพทิศ ซอย 9/11 โดยใชทอ HDPE Class 100 PN
6 ขนาด  110 มม. (4 นิ้ว) ความยาวประมาณ 296 เมตร เชื่อมประสานเขากับทอ AC (ทอเมนเดิม)
ขนาด150 มม. เชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิมและติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø 150 มม.
จํานวน 1 แหง (ตามแบบ) งบประมาณ 232,000 บาท ไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว

6. โครงการการวางทอเมนประปา ถนนซอยราชนิกูล 26 โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6
ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) ความยาวประมาณ110เมตรเชื่อมประสานเขากับทอเมนเดิมขนาด  300 มม.
เชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน จํานวน 1 แหง ขนาด  150 มม.
จํานวน 1 จุด (ตามแบบ) งบประมาณ 200,000 บาท ไดดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว
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นอกจากนี้ยังมีโครงการท่ีจัดสรรงบประมาณดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณถนนจันทร โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด Ø

160 มม. (6 นิ้ว) จํานวน 2 ฝง ความยาวประมาณ 804 เมตร  เชื่อมประสานกับทอขนาด Ø 400 มม.
บริเวณถนนสุรนารี เชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอมจัดทํา Loop การใช และติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม. จํานวน 2 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด
งบประมาณ 1,300,000 บาท
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2. โครงการวางทอเมนประปาถนนเบญจรงคซอย 9 โดยใชทอ HDPE Class 160 มม. (6 นิ้ว)
บริเวณถนนเบญจรงคซอย 9 ความยาวประมาณ 120 เมตร เชื่อมประสานเขากับทอ AC (ทอเมนเดิม)
ขนาด Ø 250 มม. และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม  และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐานขนาด Ø
150 มม. จํานวน 1 แหง  ตามแบบท่ีกําหนด งบประมาณ 180,000 บาท

3. โครงการวางทอเมนประปาบริเวณแยกถนนราชดําเนิน (ดานหนาสนามกีฬาคายสุรนารี)
ไปตามถนนจิระ เลี้ยวขวาแยกไชยณรงค (ดานหนาวัดศาลาเย็น) เลี้ยวขวาไปตามถนนเบญจรงคซอย 4
จนถึงเบญจรงคซอย 6 โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด Ø 315 มม. (12 นิ้ว) ความยาวประมาณ
2,532 เมตร  เชื่อมประสานกับทอเหล็ก (ทอเมนเดิม) ขนาด Ø 600 มม. บริเวณดานหนาสนามกีฬา
คายสุรนารี และติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม. จํานวน 5 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุม
ระบบ DMA ตามแบบท่ีกําหนด งบประมาณ 8,000,000 บาท
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4. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณมิตรภาพซอย 4 โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด
Ø 315 มม. (12 นิ้ว) ความยาวประมาณ 1,960 เมตร  เชื่อมประสานกับทอขนาด Ø 300 มม. พรอมเชื่อม
ประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอมจัดทํา Loop การใชน้ําใชทอ PB ขนาด Ø 50 มม. ( 2 นิ้ว) และติดตั้ง
ทอธารดับเพลิงมาตรฐาน  ขนาด Ø 150 มม. จํานวน 3 แหง (ตามแบบ) งบประมาณ 11,000,000 บาท

5. โครงการวางทอเมนประปา บริเวณถนนตรอกวัดทาตะโก(ตรงขามหมูบานศรีเพชร) โดยใช
ทอ HDPE CLASS 100 PN 6 ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) ความยาวประมาณ 450 เมตร เชื่อมประสาน
กับทอขนาด0150 มม.0พรอมเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม (ตามแบบสํานักการประปา)
งบประมาณ 450,000 บาท
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6. โครงการวางทอเมนประปาถนนมิตรภาพ-หนองคาย (ชวงดานหนาโรงเรียนเทศบาล 4
เพาะชํา) ถึงแยกประโดก - โคกไผ โดยใชทอ HDPE Class 100 PN 6 ขนาด 280 มม. (10นิ้ว)
ความยาวประมาณ 3,156 เมตรเชื่อมประสานเขากับทอ PVC (ทอเมนเดิม) ขนาด 300 มม. และทอ
เมนเดิมท่ีอยูภายในเสนทางและเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม การใชน้ําพรอมติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด 150 มม. จํานวน 5 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA จํานวน 1 จุด (ตามแบบ
ท่ีกําหนด) งบประมาณ 13,500,000 บาท

7. โครงการวางทอเมนประปา ถนนอัษฎางคดานทิศเหนือ จากสี่แยกถนนชุมพล - ถนนอัษฎางค
ไปตามถนนอัษฎางคไปสิ้นสุดท่ีสี่แยกถนนอัษฎางค ตัดถนนพลลาน โดยใชทอปราชนิด HDPE Class 100
PN 6 ขนาด Ø 160 มม. (6 นิ้ว) เชื่อมประสานกับทอเมนขนาด Ø 300 มม. ดานถนนชุมพล ความยาว
ประมาณ 5,525 เมตร และเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม พรอมจัดทํา Loop การใชน้ํา และใชทอ PB
ขนาด Ø 50 มม. พรอมติดตั้งทอธารดับเพลิงมาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม.จํานวน 8 แหง พรอมบอ
ควบคุมระบบ DMA ตามท่ีกําหนด (ตามแบบ) งบประมาณ 14,000,000 บาท

........................................................................
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3. นโยบายการแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและน้ําทวม

การแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและปญหาน้ําทวม เปนสิ่งท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา ได
ดําเนินการควบคูกันเนื่องจากเม่ือมีการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมแลว ปญหาท้ังสองอยางจะไมเกิดข้ึน
หรืออาจจะเกิดข้ึนแตมีผลกระทบนอยมาก เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดมีความพยายามหาแหลงน้ํา
สํารองเพ่ือใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชในยามน้ําขาดแคลน

สวนผลิต  สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา มีแผนงานโครงการตามนโยบาย
นายกเทศมนตรี ท่ีเก่ียวของในรอบป และแผนงานเพ่ือดําเนินการในอนาคตท่ีเก่ียวของ ดังนี้

นโยบายการแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและน้ําทวม ดังนี้
- การใหบริการน้ําประปา ณ จุดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สํานักการประปาไดจัดชุดเวรยาม

เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการน้ําประปาแกประชาชนหรือหนวยงานราชการท่ีมีความตองการใชน้ําประปาเพ่ือเปน
การแกไขและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค กรณีไดรับผลกระทบจากปญหา
น้ําประปาไมไหล  โดยสามารถนํารถบรรทุกน้ํามาขอรับน้ําประปา ณ จุดใหบริการน้ําประปาของโรงกรองน้ํา
อัษฎางค และโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ไดตลอด 24 ชั่วโมง

- โครงการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง วัตถุประสงคของ
โครงการ เพ่ือเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง โดยแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
เตรียมความพรอมท้ังในดานกําลังพลเครื่องมือเครื่องใชตางๆ พรอมประสานงานและบูรณาการรวมกับ
หนวยงานทุกภาคสวน

- โครงการสํารองน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปาในสระพักน้ําดิบ 2 แหง คือ

1. โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน ขนาดความจุ 800,000 ลบ.ม. สามารถสํารองใชไดจํานวน 15 วัน

2. โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ขนาดความจุ 280,000 ลบ.ม. สามารถสํารองใชไดจํานวน 4 วัน
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การใหบริการน้ําประปาแกหนวยงานทุกภาคสวน ตลอด 24 ช่ัวโมง

สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมาไดเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง เปนประจําทุกป ทําใหสามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเนื่องจากการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลจากการเตรียมการยังทําใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบมีการวางแผนและรับทราบถึงแนวทางในการแกปญหาน้ําประปาขาดแคลนเนื่องจากน้ําดิบมี
ปริมาณไมเพียงพอรวมกัน เกิดการบูรณาการของหนวยงานทุกภาคสวนในการรวมมือประสานการแกไข
ปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบภาวะภัยแลงอยางเต็มกําลังความสามารถ
การบริหารจัดการน้ําประปาเปนระบบชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติ สามารถชวยเหลือประชาชนไดทันตอ
เหตุการณ

การเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีและอุปกรณ
1. การเตรียมความพรอมดานแผนงาน บุคลากร และอุปกรณ

1.1 เทศบาลนครนครราชสีมาไดเตรียมความพรอมโดยการบรรจุโครงการและแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตและจายน้ําประปาใหมีความพรอมรองรับปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคและรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจการคาการลงทุน

1.2 เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดทําการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการรับมือและ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค  ท้ังในดานกําลังผลชุดเวรยามท่ีปฏิบัติหนาท่ีผลิตและจาย
น้ําประปาตลอด 24 ชั่วโมง  และยังมีชุดซอมบํารุงเพ่ือทําการซอมแซมหากเกิดปญหาทอประปาแตกรั่ว

1.3 เทศบาลนครนครราชสีมา  เตรียมความพรอมในการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณใน
กระบวนการผลิตน้ําประปา  โดยจัดใหมีชุดตรวจสอบและชุดซอมบํารุงเพ่ือแกไขปญหาในเบื้องตนตลอด
24 ชั่วโมง  พรอมทําการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณใหมีความพรอมในการใชงานผลิตน้ําประปาอยางตอเนื่อง
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ปดจุดบริการน้ําประปาตลอด 24 ชั่วโมง
เทศบาลนครนครราชสีมาจัดใหมีจุดบริการน้ําประปาตลอด 24 ชั่วโมง ณ โรงกรองน้ํา

อัษฎางคและโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา  อีกท้ังยังใหบริการรถบรรทุกน้ําประปาเพ่ือใหบริการประชาชนกรณี
ประสบปญหาน้ําประปาไมไหลหรือไหลออน
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3. การประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและสํารองน้ํากรณีฉุกเฉิน
เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดทําการแจงขาวประชาสัมพันธในทุกชองทางของหนวยงาน

ในชวงท่ีประสบกับปญหาภัยแลงหรือชวงท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองหยุดจายน้ําประปาชั่วคราวเพ่ือทําการ
พัฒนาระบบผลิตและจายน้ํา ใหประชาชนได รับทราบขอมูลขาวสารสําหรับเตรียมความพรอมสํารองน้ําไวใช
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4. การพัฒนาแหลงน้ําดิบเพ่ือใชในการผลิตน้ําประปา
เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดทําการสํารองน้ําดิบเพ่ือใชสําหรับการผลิตน้ําประปา  โดยมี

สระพักน้ําดิบ 2 แหง คือ โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน ขนาดความจุ 800,000 ลูกบาศกเมตร
สามารถสํารองใชไดจํานวน 15 วัน และโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ขนาดความจุ 280,000 ลูกบาศกเมตร
สามารถสํารองใชไดจํานวน 4 วัน พรอมท้ังไดบรรจุแผนงานโครงการในการจัดหาแหลงน้ําดิบเพ่ือการผลิต
น้ําประปาเพ่ิมเติมและประสานงานกับหนวยงานทุกภาคสวนในการบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือใหไดน้ําดิบท่ี
เพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปา
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โครงการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
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สําหรับการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม จะเนนการประสานความรวมมือจาก
ท้ังภายในหนวยงานของเทศบาลเองและการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกตอเนื่อง

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ท่ีดําเนินการโดยเทศบาลเอง มีดังนี้

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเดชอุดมซอย 1 ถึง ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

เปาหมาย - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักท้ัง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 426 เมตร
- กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 867 ตารางเมตร

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ



28

ขณะดําเนินการกอสราง

หลังดําเนินการ
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําภายในชุมชนบานพักทหารหนองไผลอม ระยะท่ี 4

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

เปาหมาย - กอสรางรางระบายน้ําฝงซายมือจากปากทางเขา (หนาเซเวน)
- กอสรางรางระบายน้ําขนาด 1.50x1.00 เมตร ความยาวประมาณ 248 ม.
- กอสรางทอระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. พรอมบอพักความยาวประมาณ
86 ม.
- กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีประมาณ 103 ตารางเมตร

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ
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ขณะดําเนินการกอสราง

หลัง

ดําเนินการ
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โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนกําแหงสงครามขางรานทองสุวรรณหงส

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

เปาหมาย - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก
ความยาวประมาณ 73 เมตร
- กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 183 ตารางเมตร

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ

ขณะดําเนินการกอสราง
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หลังดําเนินการ
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โครงการกอสรางปรับปรุงระบบรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาชวงท่ี 4

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
เปาหมาย - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร

ยาวประมาณ 280.00 เมตร
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ

ขณะดําเนินการกอสราง
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หลัง

ดําเนินการ
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โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุรนารายณซอย 3/9

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
เปาหมาย - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก

ความยาวประมาณ 67 เมตร
- กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 256 ตารางเมตร

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ
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ขณะดําเนินการกอสราง

หลัง
ดําเนินการ
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โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอย 8/8 (ทางเขาโรงเรียนโคราชพิทยาคม)

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

เปาหมาย - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร พรอมบอพัก
ความยาวประมาณ 247 เมตร
- กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 550.00
ตารางเมตร
- กอสรางคันหิน 89.00 เมตร
- กอสรางทางเทาหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 80 ตารางเมตร

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ - สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหา
สิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการกอสราง
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ขณะดําเนินการกอสราง

หลังดําเนินการ
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โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมุขมนตรี ซอย 23 แยกขวามือ

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

เปาหมาย - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักท้ัง
2 ฝง ความยาวประมาณ 692 เมตร
- กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,811
ตารางเมตร

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ - สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหา
สิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ ขณะดําเนินการ

หลังดําเนินการ
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โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนจอมพล จากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลลาน

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

เปาหมาย - กอสรางสถานีสูบน้ําพรอมอุปกรณควบคุมการระบายน้ํา
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ - สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหา

สิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ
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ขณะดําเนินการ

หลังดําเนินการ

******************************************
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4. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา โดยจะเนนใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมามี
ความโดดเดนเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือใหโรงเรียนมุงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูงสุดในแตละ
ดานตามความถนัดและความสนใจ โดยคํานงึถึงปจจัยและสภาพแวดลอมของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) มุงเนนเดนงานอาชีพ
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) มุงเนนความยอดเยี่ยมทักษะภาษา
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) มุงเนนความเปนเลิศดานการชาง
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) มุงเนนเรียนรูพอเพียงเคียงคูวิถีพุทธ เรียนฟรี มีรายได

เสริม
6. โรงเรียนกีฬาเทศบาล (อนุสรณ 70 ปเทศบาลนครนครราชสีมา) มุงเนนความเปนเลิศดานกีฬา

มุงสูโอลิมปก
ดวยวิสัยทัศนท่ีกาวไกลและเล็งเห็นถึงการใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชนของ

นายกเทศมนตรีทําใหเทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินนโยบายดานการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพในหลายๆ ดาน เชน ดานบุคลากรทางการศึกษา ดานสื่อการเรียนการสอน
และดานผูเรียน ฯลฯ  ซึ่งประเมินประสิทธิภาพไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ท้ังนี้การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนครราชสีมาไดดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาท่ี
ครอบคลุมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด

นอกจากนี้ เทศบาลนครนครราชสีมายังมุงเนนใหโรงเรียนในสังกัดทศบาลนครนครราชสีมามีความ
เปนเลิศในแตละดาน เพ่ือสรางความโดดเดนตามความถนัดของผูเรียน และเปนตัวชวยใหนักเรียนไดคนหา
และคนพบความถนัดของแตละบุคคล ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาท้ัง 6 โรงเรียน ปรากฏ
ผลสําเร็จเปนอยางมากในหลายๆดาน ดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) โรงเรียนท่ีเนนความเปนเลิศทางวิชาการ เปดการเรียนการ
สอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ท่ีใหโรงเรียนมุนเนนความเปนเลิศทางวิชาการ และสนับสนุน สงเสริม
ความสนใจของนักเรียนซึ่งทําใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมุงสอนใหนักเรียนเกิดทักษะ
การคิด  การปฏิบัติ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน รวมท้ังการสงเสริมนักเรียนใหเขารวมแขงขันใน
สนามการแขงขันวิชาการในระดับตางๆ เชน ระดับสังกัด ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกท่ีไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง

โดยโรงเรียนไดดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประจําป 256๒ มีผลการจัด
การศึกษา จําแนกในดานตาง ๆ ดังนี้
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ดานปจจัย

ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ครูมีความรู/ความถนัดตรงกับงานท่ีปฏิบัติ โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี
ข้ึน รวมท้ังมีอาคาร งบประมาณ มีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือตอการบริหารจัดการ

ดานกระบวนการบริหาร

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเปนระบบ ถูกตองทุกกลุมสาระการเรียนรู สอดคลองกับ
หลักสูตรและความตองการของทองถ่ิน มีระเบียบในการจัดการเก่ียวกับการเงิน – พัสดุ อยางถูกตอง ครูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรูและใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนไดรับประโยชน
และความรูมากข้ึน รวมท้ังชุมชนใหความชวยเหลือในการพัฒนาการศึกษา

ดานผลผลิต

โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน
จัดซื้อ และขอรับการสนับสนุนอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังยังสงเสริมบุคลากรใหไดรับการอบรมใน
การใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพ
สมบูรณ หางไกลยาเสพติด มีจิตสํานึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เห็นคุณคาของประเพณีวัน
สําคัญทางศาสนา และรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดานความสัมพันธกับชุมชน

โรงเรียนรวมกับชุมชน นําทรัพยากร ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําใหนักเรียนไดรับความรู ไดเรียนรูจากบุคลากรในชุมชน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และชุมชนมีความพึงพอใจท่ีไดมีสวนรวมและไดรับขาวสารผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเสมอ
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โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ปจจุบันไดจัดการศึกษาภายใตนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นโยบายของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ “เนนคุณธรรม นําวิชาการ เดนงานอาชีพ” โรงเรียน
เทศบาล 2(วัดสมอราย) ดําเนินการตามนโยบายตั้งแตป2552 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ป โดยมี
เปาหมายใหนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นําความรูไปตอยอด และมีทักษะ
อาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพไดหากไมประสงคจะศึกษาตอ การพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
2 (วัดสมอราย) เนนวิชาการควบคูกับวิชาชีพ ท่ีเปดโอกาสใหแกนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสาขาคหกรรมฝก
ปฏิบัติตั้งแตการเตรียมการประกอบอาหาร การบรรจุ จนถึงข้ันตอนการจัดจําหนาย โดยใชชื่อ “ครัวสมอ
ราย” เนื่องจากโรงเรียนไดตระหนักถึงสภาพสังคมในปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูง คาครองชีพเพ่ิมข้ึน โรงเรียน
จึงตองสรางอาวุธทางปญญาใหกับนักเรียน

พิธีบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เพื่อสรางความรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
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ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร มัธยมศึกษาตอนตน
ระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษา ครั้งท่ี 11

ณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
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โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนความเปนเลิศทางดานภาษา ตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมุงเนนการสรางและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยใหมีความรูใน 2 ดาน คือ  ทักษะทาง
ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ครูผลักดันใหเด็กกลาพูด กลาแสดงออก โดยตองเรียนรูเพ่ือใหสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ  ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูตองเปนผูนําถายทอดใหนักเรียนใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรู  รวมถึงการสรางเครือขายรวมกับสถานศึกษาของประเทศตางๆ โดยสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวัฒนธรรม ความเปนอยูระหวางกัน “สถานศึกษาตองมียุทธศาสตรในเชิงรุก มากกวา
เชิงรับ ตองเรงสรางความรูและทักษะใหนักเรียน โดยสรางความม่ันใจใหนักเรียนกลาเรียนรู กลาแสดงออก
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท่ีตองสรางใหเด็กสื่อสารไดโดยไมตองอาย อีกท้ังตองใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน
นํามาสรางเครือขายในการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ นอกจากนั้นตองสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึน โดย
ปลูกฝงใหเรียนรูเพ่ือเปนผูนํามากกวาผูตาม และท่ีสําคัญตองมีความเปนพลเมืองดี เปนคนมีเหตุผล รูจักคิด
วิเคราะห มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม” เพ่ือใหกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
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โครงการหองเรียนสองภาษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) นั้นมีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน
ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู และสอนโดยครูชาวตางชาติท่ีมีวุฒิทางการศึกษา ผนวกกับความเปน
สากลท่ีประกอบดวยทฤษฎีองคความรู ชักนําเด็กสูการคิดโครงงาน และสามารถเสนอผลงานไดอยางชัดเจน
นอกจากนั้นตองอยูภายใตการบริหารท่ีเปยมดวยคุณภาพ มีองคประกอบสําคัญ คือ มีผูนําล้ําเลิศความคิด
ครอบคลุมภารกิจทุกดาน ปจจัยพ้ืนฐานครบถวน สามารถสรางเครือขายรวมพัฒนา โรงเรียนมีระดับการ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยให
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝรู สามารถวิเคราะห แกปญหา มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และมีคุณธรรม ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน "โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัด
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  มุงเนนดานภาษาเพื่อการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ผูเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมรักษสิ่งแวดลอม  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในป
2565"

ผลงานแหงความภาคภูมิใจ
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การสอบแขงขันทางวิชาการนานาชาต(ิรอบสอง) ระดับประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2563
ในวันอาทิตยท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การสอบแขงขันทาง วิชาการนานาชาติ
(รอบแรก) ระดับเขต พ้ืนท่ีการศึกษา

ประจําปพุทธศักราช 2563
ในวันอาทิตยท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 2563

ณ  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2563
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โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) จัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรคูขนาน(ทวิศึกษา) ตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 เปดการสอน 3
หลักสูตร คือ หลักสูตรชางยนต เนนการเรียนการสอนดานซอมประกอบและการจัดการดานระบบรถยนต
ชนิดตางๆ หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ เนนการเรียนการสอนจัดการดานระบบคอมพิวเตอรและซอม
ประกอบคอมพิวเตอร หลักสูตรศิลปะการดนตรี เนนการเรียนการสอนเก่ียวกับทฤษฎีและปฏิบัติดานดนตรี
ท้ังดานเครื่องดนตรีการประพันธเพลงและการแสดง โดยนักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรคูขนานนี้ไดเรียนท้ังวิชา
สามัญและวิชาชีพ เม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
และวุฒิปวช. จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ในสาขาชางยนต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ และไดรับวุฒิ ปวช. จาก
วิทยาลัยสารพัดชางในสาขาศิลปะการดนตรี

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรคูขนาน การันตีไดจากรางวัล และผลงานของนักเรียนท่ีเขาแขงขันท้ังในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ไดแก

โครงการฮอนดาประหยัดเช้ือเพลิงปท่ี 21 (The 21Honda eco Mileage Challenge)
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย   ระหวางวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2561

ณ  สนามชางอินเตอรเนช่ันแนลเซอรกิตจ.บุรีรัมย

ทีม แขง
รถ

ประหยัดเชื้อเพลิงโรงเรียนเทศบาล4 (เพาะชํา) สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา

รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 9 และ 15 รุนอาชีวะศึกษา
โครงการแขงขันโอลิมปกหุนยนต ประจําป 2562 (WRO 2019: World  Robot Olympiad 2019)

สนามชิงแชมปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
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วันท่ี 24 - 25สิงหาคม2562

ทีมTasaban 4 B ทีมTasaban 4 A

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

สมาชิกทีมแขงโอลิมปก หุนยนต ประจําป
2562 (WRO 2019: World  Robot
Olympiad 2019)

กับความสําเร็จสนามชิง แชมปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

และไดเปนตัวแทนเขารวม การแขงขันสนามชิง
แชมปประเทศไทย

โครงการแขงขันโอลิมปกหุนยนต ประจําป 2562 (WRO 2019: World  Robot Olympiad 2019)
สนามชิงแชมปประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 6 – 8 กันยายน 2562
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ทีมTasaban 4 B
ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2

สมาชิกชมรม หุนยนต
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
รุนอายุไมเกิน 19 ป

โครงการแขงขันโอลิมปกหุนยนตระดับนานาชาติประจําป 2562
(WRO2019 : World Robot Olympiad 2019)ณ สาธารณรัฐฮังการี

ระหวางวันท่ี5 – 12 พฤศจิกายน 2562
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เขาเฝาทูลเกลาถวายภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รางวัลนานาชาติประจําป 2562เขตปกครองพิเศษฮองกง
International year of the periodic table of chemical elements art and design

competition 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2(3rd class Honours) จํานวน6รางวัล ไดแก
1. ดญ.ดาปณียชุณหโอภาสอ.3/2

2. เดก็หญิงยิ่งลักษณ โพธิ์ศรี ป.2/1

3. เด็กหญิงกนกวรรณ รินสันเทียะม.3/1

4. นายปกรณ เทพวงษ ม.4/1

5. นางสาวบัวชมพู อุตโชติ ม.5/1

6. นางสาวปวีณา ท้ังพรมม.5/1

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ (Thailand World Music Championships 2019)

ชิงถวยพระราชทานฯจังหวัดศรีสะเกษ
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โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) โรงเรียนท่ีเปดโอกาสสําหรับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย โดยให
นักเรียนไดเรียนฟรี พรอมเสริมสรางอาชีพใหกับนักเรียนใหมีรายไดขณะเรียน เพ่ือมุงหวังท่ีชวยแกไขปญหา
แบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง โดยจัดหาเครื่องแตงกาย หนังสือเรียน และอุปกรณการเรียนให
นักเรียนทุกคน และมีอาหารกลางวันใหนักเรียนไดรับประทานฟรี ไดรับรางวัลการรันตีความสําเร็จท่ีไดนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการจัดการศึกษามากมาย เชน

ระดับดีเย่ียมไดรับคัดเลือกใหเปน Best Practice
การจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู 4Hดาน Hand กิจกรรมศิลปะชาง ท.5ของเหลือใชสูความพอเพียง

รับโลเกียรติคุณศูนยการเรียนรู
โรงเรียนพอเพียงทองถิ่นตนแบบวันท่ี 6 ก.ย.

2560

ผานการประเมิน
สถานศึกษาพอเพยีง

ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ(สปล.)วันท่ี 29 พ.ย.2560
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โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเทศบาล) โรงเรียนท่ีกระจายโอกาสทาง
การศึกษา ตอบสนองตอความตองการของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา และความตองการ
ของผูปกครองใหบุตรเขาศึกษาตอในสาขากีฬา โรงเรียนผลิตและพัฒนานักเรียนดานกีฬาสูความเปนเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากล นักเรียนมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของสังคมรวมท้ังมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการเรียน
การสอนอยางเต็มรูปแบบ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาเปดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ท่ีมีความถนัดทางดานกีฬา
เพ่ือสอบคัดเลือกเขาเรียน โดยทางเทศบาลนครนครราชสีมาใหงบประมาณสนับสนุน เปนการเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถดานกีฬา และตองการพัฒนาตนเองดานกีฬาอยางตอเนื่อง
โดยไดจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 6 ชนิดกีฬาไดแก

1. กีฬาฟุตบอล (ชาย)
2. กีฬากรีฑา (ชาย – หญิง)
3. กีฬายกน้ําหนัก (ชาย – หญิง)
4. กีฬามวยสากลสมัครเลน (ชาย – หญิง)
5. กีฬามวยไทยสมัครเลน (ชาย – หญิง)
6. กีฬาเซปกตะกรอ (ชาย – หญิง)

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเทศบาล) ดําเนินการตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา โดยมุงหวังใหการกีฬาของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศเจริญกาวหนา
เทาทันการกีฬาระดับโลก นักเรียนตองเปนนักกีฬาท่ีแข็งแกรงมุงสูนักกีฬาอาชีพท่ีเขาแขงขันท้ัง
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยังสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนไดศึกษาตอในระดับปริญญา
ตรีอีกดวย

ผลงานระดับนานาชาติ
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1. การแขงขันมวยไทยสมัครเลนเยาวชน ชิงแชมปโลก 2562 IFMA Youth World
Championship ระหวางวันท่ี 28 กันยายน 2562 - 6 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศตุรกี

นักกีฬา เยาวชนทีมชาติไทย จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ผลงานดังนี้
นางสาวจันทกานต มโนบาล ไดรับรางวัลเหรียญทอง
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2. การแขงขัน มวยสากล ยุวชนชิงแชมปเอเชีย 2019 "ASBC Asian Junior Boys and Girls
Boxing Championships Fujairah 2019" ระหวางวันท่ี 10-17 ตุลาคม 2562

ณ เมืองฟูไจราห ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต

นักกีฬายุวชนทีมชาติไทยจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ผลงานดังนี้
ไดรับรางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

1. ทิพยสัจจา ยอดวารี เหรียญเงิน รุน 46 กก.

2. ธนากร ออนแยม เหรียญทองแดง รุน 46กก

3. ณัฐนิชา จงโปรงกลาง เหรียญทองแดง รุน 50 กก.

4. ลลิตา ชัยณรงค เหรียญทองแดง รุน 52 กก.
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3. การแขงขันมวยสากลสมัครเลนทีมชาติไทยเยาวชน –ชาย รายการ"junior and youth
international boxing tournament Gergelyborermisssa"

ระหวางวันท่ี 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ เมืองเอกเคอร ประเทศฮังการี

นักกีฬามวยสากลสมัครเลนเยาวชนชายทีมชาติไทยจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ผลงานดังนี้

เหรียญทอง
- นายศราวุฒิ สุขเทศ รุน 51 กิโลกรัม
- นายวีระพล จงจอหอ รุน 75 กิโลกรัม

นายวีระพล จงจอหอ ไดรับรางวัลนักชกคูดุเดือดประจําทัวรนาเมนตและไดรับรางวัลนักชกยอดเยี่ยมชาย

เหรียญทองแดง

- นายปฏิภาณ อุทัยดา รุน 49 กิโลกรัม
- นายนพรัตน ทะขุย รุน 60 กิโลกรัม
- นายวิทยา จันทรสม รุน 69 กิโลกรัม

4. การแขงขัน ASBC Asian School Boy Boxing Chanpionships Kuwait 2019

ระหวางวันท่ี 1-9 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศ คูเวต

1 เหรียญทองแดง จาก ดช.พิสิษฐ  เปาจันทึก รุน 46 กิโลกรัม
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5. ก
า
ร
แ
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ง

ขันมวยสากลสมัครเลน อันดามันเกมส2019
Thailand International Boxing  2019

ระหวางวันท่ี 4-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต

นักเรียนจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ผลงานดังนี้
ไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

- นายปฏิภาณ อุทัยดา ไดรับเหรียญเงิน

- นายนัฐพงษ ทวมเจริญ ไดรับเหรียญทอง

- นายนพรัตน ทะขุย นักเรียน ไดรับเหรียญทอง

6. การ แขงขันมวยสากล
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สมัครเลน ASBC Asian Youth Men’s and Women’s Boxing Championships ระหวาง
วันท่ี 8-18 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศมองโกเลีย

นักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) ผลงานดังนี้
ไดรับรางวัล 1 เหรียญทองแดง จากนาย นพรัตน ทะกุย รุน 60 กิโลกรัม
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ผลงานระดับอาเซียน

1. การแขงขัน กรีฑาอาเซียนสคูลเกมสระหวางวันท่ี 18-25 กรกฎาคม 2562

ณ ประเทศอินโดนีเซีย
- นางสาวปรางทิพย ชิดโคกกรวด นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย จาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปเทศบาล) ควาเหรียญทอง กระโดดสูงหญิง

2. การแขงขันมวยสากลสมัครเลน รายการ ซีเกมส 2019
ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน -11 ธันวาคม พ.ศ. 2562ณ ประเทศฟลิปปนส

- นายอธิชัย  เพ่ิมทรัพย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ในรุน 64 กิโลกรัมชาย
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ผลงานระดับประเทศ

1. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งท่ี 35 บุรีรัมยเกมส ระหวางวันท่ี 10- 20 พฤษภาคม
2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย

ไดรับรางวัล 31 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
แบงเหรียญรางวัลตามชนิดกีฬาดังนี้
- ยกน้ําหนัก 19 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
- มวยไทย 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
- วูซู 2 เหรียญทอง
- กรีฑา 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
- มวยสากล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
- ฟุตบอล 1 เหรียญทอง

2. การแขงขัน กรีฑาThailand
Open T&F 2019 ประเทศไทย

ระหวางวันท่ี18-21 พฤษภาคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย
- ไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
3. การแขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) ประจําป 2562
ระหวางวันท่ี 9-15 มิถุนายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค การกีฬาแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ
- ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 11เหรียญทองแดง
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ผลงานระดับประเทศ
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4. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนและยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 16-25 มิถุนายน 2562 อ. บานไผ จ.ขอนแกน
- ไดรับรางวัล 20 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง

5. การ
แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 22 “ขอนแกน เกมส”

ระหวางวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 – วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแกน
- ไดรับรางวัลท้ังสิ้น25เหรียญทอง 27 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง

6. การเเขงขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจําป 2562 ประเภท ข. รุนอายุ 18 ป
30 สิงหาคม 2562 ณ สนามเทพหัสดิน
- โรงเรียน กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ชนะ โรงเรียน โพธนิิมิตวิทยาคม 2-1
- โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ไดเลื่อนชั้น สู U18 ดิวิชั่น ก ฤดูกาล 2020

7. การแขงขันกรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ครั้งท่ี 65 ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2562

ณ สนามกีฬาหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต
- ไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

8. การแขงขันกีฬาเทควันโดยูยิตสู ยุวชนและเยาวชน ครั้ง 3 วันท่ี 14 กันยายน 2562
ณ หางสรรพสินคา เทอรมินอล 21 นครราชสีมา

- ไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

9. การแขงขัน มวยสากลสมัครเลนรายการ ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 25 กันยายน - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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- ไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
10. การแขงขันกรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก ยุวชน-เยาวชน

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 2562 ระหวางวันท่ี 20-22 ตุลาคม 2562ณ จังหวัดอุดรธานี
- ไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

11. การ แขงขันกีฬา
นักเรียน องคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นแหง
ประเทศ ไทยรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศครั้งท่ี 37 "นครระยองเกมส"ระหวางวันท่ี 6-15 ธันวาคม 2562
ณ จังหวัดระยอง
- ไดรับรางวัล 14 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง

12. การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 41 “อุดรธานีเกมส”
ระหวางวันท่ี 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี

- ไดรับรางวัล 18 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
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นอกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาท้ัง 5 แหง ท่ีมุงเนนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนสูงสุดในแตละดานตามความถนัดและความสนใจแลว ยังมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเปนการเตรียมวางรากฐานใหเยาวชนตั้งแตเยาววัยอีกดวย เพ่ือให
พรอมสําหรับการเรียนรูในข้ันตอๆ ไป ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดใหมี
กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ดังนี้

กิจกรรมการเรียนการสอน 8 สถานีการเรียนรู

สถานีท่ี 1 เด็กเล็กสดใส ใสใจสุขภาพ
การตรวจคัดกรองกอนเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สถานีท่ี 2 เด็กเล็กสุขกาย ใจ
หรรษา

การเขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมทําทาทางประกอบเพลง กิจกรรมใชคําคลองจอง
และกิจกรรม Brain Gymเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รูจักถูกผิด รูจัก

การควบคุมอารมณ และรูจักการรอคอย
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สถานีท่ี 3เด็กเล็กปลอดภัย ใสใจพัฒนาการ
จัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและการทํางานของสมองเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู

สถานีท่ี 4เด็กเล็กเบิกบาน ผสานทักษะ EF
การนํากิจกรรมดนตรเีกมสมาบูรณาการใหเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูรวมกันคิดกิจกรรม

ดนตรีในการฝกเด็กใหหลากหลาย

สถานีท่ี 5เด็กเล็กสุขอนามัยดี มีสุข
การดูแลสุขภาพชองปากและฟน การจัดทําหองน้ํา/หองสวมใหเพียงพอ เหมาะสมกับวัย การจัดทําจุดลาง

มือใหเพียงพอ เหมาะสมกับวัย มีน้ําดื่มท่ีสะอาดเพียงพอตอจํานวนเด็ก การจัดทําสถานท่ีสําหรับการ
จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของวาง มีสถานท่ีรับประทานอาหาร โตะ เกาอ้ี อุปกรณ ภาชนะใสอาหารท่ี

ปลอดภัย สะอาด และขนาดเหมาะสม ท่ีถูกสุขลักษณะ เพียงพอกับเด็ก
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สถานีท่ี 6เด็กปลอดภัย มีวินัยจราจร
สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสงเสริมความสามารถการเคลื่อนไหวรางกาย และการใชกลามเนื้อมัดใหญเพ่ือ

สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รูจักรอคอย มีน้ําใจ รูรักสามัคคี และรูจักปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และใหเด็กมีนิสัยรักการออกกําลังกาย

สถานีท่ี 7 เด็กเล็กเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กรูจักพืช และสมุนไพร ในทองถ่ินของตนเอง เด็กรูจักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็ก
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และกระตุนใหเด็กรับประทานผัก

สถานีท่ี 8ศาลารวมคิด จิตเจริญ
การประชมุวางแผนการทําความเข้าใจกบัผูปกครอง ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศูนย
เด็กเล็กเพ่ิมมากข้ึนคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขามามีบทบาทหนาท่ีของตนเอง และ
รวมกันพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑท่ีกําหนด ของมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก
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ผลงานแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม

และ มหกรรมการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ณเทอรมินอล 21

******************************************
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5. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การกระตุนเศรษฐกิจเมืองโคราช  โดยการจัดกิจกรรม
ตางๆ ทําใหโคราชเปนแหลงทองเท่ียวสรางรายได เชน งานประเพณีแหเทียนพรรษา
งานเทศกาลปใหม งานเทศกาลตรุษจีน งานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี งานเทศกาลสงกรานต
งานลอยกระทง  และงานมหกรรมหนังสือ ฯลฯ

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมาไดใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก
สงผลใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนสูงข้ึน ความเจริญทางเศรษฐกิจไมอาจดํารงอยูอยางยั่งยืน
ไดหากไมคํานึงถึงการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยตองมีการใชอยาง
เหมาะสมและมีเหตุผลเพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน ดวยหัวใจหลักของการพัฒนา คือ การท่ี
ประชาชนอยูดีกินดีมีความสุข

กิจกรรมท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาจัดข้ึนเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวทําใหมี
เงินหมุนเวียนในแตละเดือน โดยกิจกรรมสวนใหญจะจัดณบริเวณสวนสาธารณะท่ีรายลอมลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี0ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีประชาชนท้ังภายในและภายนอกจังหวัดนครราชสีมาตางแวะเวียนเขามา
สักการะจึงเปนเสมือนศูนยรวมความเปนเมืองโคราชท่ีแฝงไปดวยความเปนตัวตนของเมืองและศักยภาพท่ี
มีอยูเดิมผนวกกับการรังสรรคแนวคิดในการสืบสานท่ีทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางสมํ่าเสมอ ทํา
ใหเมืองมีความคึกคัก เต็มไปดวยความสดชื่น และมีสีสันตลอดท้ังป ซึ่งนอกจากจะเปนการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแลวยังเปนการใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมกอเกิดเปน
กิจกรรมท่ีประชาชนไดมีโอกาสรวมกันสืบสานอยางตอเนื่องเปนประจําโดยเกิดข้ึนในเมืองตลอดท้ังป
สําหรับภาพรวมการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนกระท่ังปจจุบัน เปนดังนี้
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ประเพณีแหเทียนพรรษามีพัฒนาการเกิดข้ึน เนื่องจากในอดีตวัดตางๆ ไมมีไฟฟาใช
ชาวบานไดหลอเทียนท่ีมีขนาดใหญข้ึน ถวายแดพระภิกษุสงฆ เพ่ือจุดใหแสงสวางไดตลอดเวลา 3เดือน
ของการจําพรรษา ซึ่งการนําเทียนไปถวายแดพระภิกษุสงฆนั้น ชาวบานมักจัดขบวนแหกันอยางเอิกเกริก
สนุกสนานในปจจุบันมีการนําตนเทียนมาแกะสลักเปนลวดลายตางๆ เชน ลายไทย เรื่องราวตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับพุทธประวัติ หรือเอกลักษณของแตละทองถ่ิน โดยจัดใหมีการประกวดตนเทียน และปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมาจนกลายเปนประเพณี ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะจัดข้ึนในวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 หรือวัน
เขาพรรษา

สําหรับในป 2562นี้  วันเขาพรรษาตรงกับวันท่ี 17กรกฎาคม 2562แรม 1คํ่า เดือน 8
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดตระหนักถึงความสําคัญในวันนี้ จึงไดกําหนดจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
ข้ึนเหมือนทุกปท่ีผานมา โดยกําหนดจัดงาน ระหวางวันท่ี 16–17กรกฎาคม2562 ในงานจัดใหมีกิจกรรม
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ความรูความสามารถของคนในทองถ่ินใหมีอยูสืบไป ท้ังทางดานวิชาการ
และงานฝมือ ตัวอยางเชน การแกะลวดลายลงบนเนื้อเทียนและตนเทียน ซึ่งการท่ีจะปฏิบัติไดตองเปนผูมี
ความรู ประสบการณและความสามารถสูง จึงเปนท่ีมาของการประกวดตนเทียนพรรษา และขบวนแหภูมิปญญา
ชาวบานข้ึน ดวยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงาน
นครราชสีมา และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
ประจําป 2562ระหวางวันท่ี16–17กรกฎาคม2562ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี สวนสุร
นารี สวนเมืองทอง และสวนอนุสรณสถาน เพ่ือเปนการสงเสริมอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของไทยใหคงอยูสืบไป โดยจัดใหมีพิธีเจริญพระพุทธมนต การประกวดตนเทียนพรรษา การประกวด
ขบวนแห การประกวดภาพถาย การแสดงแสง สี เสียง และมหรสพสมโภช

2. งานเทศกาลปใหม ประจําป 2563

ในวันท่ี 1มกราคมของทุกปเปนวันข้ึนปใหมตามแบบสากลในปนี้เทศบาลนครนครราชสีมาได
กําหนดจัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม เพ่ือรักษาไวซึ่งจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน เพ่ือความ
เปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตแกตนเองและครอบครัว โดยใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
งานรวมอนุรกัษ และสืบทอดใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไปและเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของ
เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการจัดงานวันข้ึนปใหม ประจําป2563ข้ึน
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ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดกําหนดจัดงานวันข้ึนปใหม วันท่ี 1 มกราคม 2563ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย การสงความสุขความ
ปรารถนาดีใหกับพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดใหมีพิธีเจริญพระพุทธมนต การอวยพรป
ใหม และพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆ จํานวน 199 รูป

3. งานเทศกาลตรุษจีน ประจําป 2563

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา สมาคม ชมรม มูลนิธิ ตระกูลแซตางๆในจังหวัด
นครราชสีมา และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา ไดกําหนดจัดงานเทศกาล
ตรุษจีน ประจําป 2563ระหวางวันท่ี 25–26มกราคม2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี และ
สวนสุรนารีเพ่ือเปนการสงเสริมอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป และเปนการ
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดใหมีขบวนแหและกิจกรรมตางๆ

นอกเหนือจากการกระตุนเศรษฐกิจเมืองโคราช โดยการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ท่ีทําใหโคราช
เปนแหลงทองเท่ียวสรางรายไดแลว เทศบาลนครนครราชสีมายังไดมีกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว โดย
เนนการสรางภาพลักษณเชิงคุณคาของไทยสูจิตใจของนักทองเท่ียวดวยเอกลักษณ “ความเปนไทย” และ
การสรางความประทับใจผานประสบการณท่ีนาจดจําใหกับนักทองเท่ียว โดยการนําเสนอโครงการ/
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลนครนครราชสีมาใหกับนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติไดเขามามีสวน
รวมกับกิจกรรมตางๆ ท่ีทางเทศบาลนครนครราชสีมาจัดข้ึน โดยมีการดําเนินงานผานโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
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ศูนยบริการขอมูลทองเท่ียว

การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการทองเท่ียวเพ่ือใหบริการขอมูลนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศในการเขามาเท่ียวภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา หรือเขตพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีมีเขตติดตอ
เปนหลัก ซึ่งการทองเท่ียวนั้นถือวาเปนรายไดอีกทางหนึ่ง ท่ีชวยผลักดันเศรษฐกิจภายในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมามีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณท่ีเดนชัด ซึ่งการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาในจังหวัดนครราชสีมานั้น พบวา มีพฤติกรรมท่ีนิยมเดินทางเขามาเท่ียวดวยตนเอง
ซึ่งการเขามาเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา นักทองเท่ียว นิยมเขามาสักการะอนุสาวรียทาวสุรนารี
เพ่ือความเปนสิริมงคล และเปนสิ่งยืนยันวาไดมาถึงจังหวัดนครราชสีมาแลว  ไดทราบถึงขอมูลแหลงอารย
ธรรม ประวัติศาสตร ของจังหวัดนคราชสีมา รวมถึงแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญภายในจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเขาถึงอารยธรรมของเมืองโคราชอยางแทจริง โดยการแนะนําเสนทางการเดินทาง
ไปในสถานท่ีสําคัญตางๆ การบอกเลาประชาสัมพันธถึงประวัติความเปนมาของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ตางๆ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการทองเท่ียว

ศูนยบริการขอมูลทองเท่ียวเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งอยูบริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี
เปดใหบริการแกประชาชนและนักทองเท่ียวทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00 – 17.00 น. มีเจาหนาท่ีประจําเพ่ือ
ใหบริการแกนักทองเท่ียว สามารถสอบถามดานการทองเท่ียว เชน เสนทางการเดินทาง และสถานท่ี
ทองเท่ียว และมีเอกสารขอมูลดานการทองเท่ียวตางๆ ใหบริการแกนักทองเท่ียวและประชาชนท่ีมาติดตอ
สอบถาม
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การจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังดานประวัติศาสตร
การทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงเกษตร และแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ อีกมากการทองเท่ียวในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีบางสวนยังคงเห็นความเปนมาทางดานประวัติศาสตรของเมือง วัด คู
เมือง ประตูเมืองแนวกําแพงเมืองเกา รวมท้ังผังเมืองท่ีเกาแก ท่ีสรางข้ึนมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ซึ่งไดเกิดวีรกรรมอันหาญกลาของทานทาวสุรนารี การจัดทําสื่อเพ่ือเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสนับสนุนแหลงทองเท่ียวของเมือง รวมท้ังการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาไดจัดทําสื่อไวใหบริการกับ
ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีสนใจ ในรูปแบบตางๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคสและผานทาง
แอพพลิเคชั่นเทศบาลนครนครราชสีมา Koratcity
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โครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว
จัดข้ึนวันท่ี 11– 12กรกฎาคม 2562

เทศบาลนครนครราชสีมา ไดเล็งเห็นถึงประโยชนจากการสงเสริมและการใหความรูดาน
การทองเท่ียว ใหกับชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนในทุกสาขาอาชีพในเขตเทศบาล ไดคํานึงถึงการ
เปนเจาบานท่ีดี การใหการดูแล การใหบริการ ดานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามา
ทองเท่ียวท่ีพํานักภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ไดบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐ ดานการสนับสนุนและแกไขปญหา และเพ่ิมในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเท่ียวไดจัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว โดยมีกลุมเปาหมาย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ผูนําชุมชน และประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหกลุมเปาหมายเหลานี้
ไดมีความรูความเขาใจทางดานประวัติศาสตรภูมิศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรมในทองถ่ินของตนเกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในแหลงทองเท่ียวโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของตน สามารถชวยเหลือ
และแนะนําแหลงทองเท่ียวใหกับผูมาเยือนไดเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดรักในทองถ่ินของตนเอง ไดเรียนรู
เก่ียวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีแหลงทองเท่ียวไดฝกฝนทักษะการเปนผูนํา กลาคิด
กลาแสดงออก เสริมสรางความม่ันใจ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการใหบริการชวยเหลือ และรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีตอผูมาเยือนในฐานะเจาบานท่ีดี เปนสวนไดชวยใน
การสนับสนุนและการปฏิบัติงานของฝายปกครอง หรือตํารวจในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีแหลง
ทองเท่ียวสําคัญของพ้ืนท่ีใกลชิดและตอเนื่อง

วัตถุประสงคของโครงการ

1.เพ่ือใหมีอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว ดูแลดานความปลอดภัย แนะนํา ชวยเหลือ ใหกับ
นักทองเท่ียวในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับผูเขารับการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว ไดมีความรู มี
ความเขาใจประโยชนท่ีไดรับจากการทองเท่ียวในทองถ่ิน

3.เพ่ือใหมีอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีมีทักษะในการชวยเหลือนักทองเท่ียว กลาคิดกลา
แสดงออก  มีความม่ันใจ  เขาใจในระเบียบวาดวยอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว  สามารถมีสวนรวม
ในการชวยสนับสนุนกิจกรรมงานของเทศบาล และการปฏิบัติงานของฝายปกครอง ตํารวจในพ้ืนท่ี และ
ตํารวจทองเท่ียว ในการรักษาความปลอดในสถานท่ี และแหลงทองเท่ียวสําคัญ
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ภาพประกอบโครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว ประจําป 2562
วันท่ี 11กรกฎาคม2562

เวลา 08.00 – 08.30 น. ผูเขารับการอบรมลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.00 น. นางกัลยนภัสวรรณวิจิตร  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ไดรายงาน
วัตถุประสงคการจัดโครงการฯ โดยมี นายพงษเลิศ  สุภัทรวณิชย รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
เปนประธานเปดการอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว และไดกลาวตอนรับผูเขารวม
อบรม ใหแนวทางการนําความรูจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือนักทองเท่ียว  เพ่ือให
เกิดประโยชนตอการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา

เวลา 09.00 น. บรรยายหัวขอเรื่อง การสังเกตพฤติกรรมของผูกระทําความผิด เก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี
แหลงทองเท่ียว โดย ร.ต.อ.พชพล  พงษจํานงค รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา วิทยากรจากตํารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมา
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บรรยายหัวขอเรื่อง การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหนักทองเท่ียวผาน
แอพพลิเคชั่น Police I lert U โดย พ.ต.ต.วิรัตน เรืองฤทธิ์ สว.สส.หน.ศูนย 191 ตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

เวลา 13.00 น. บรรยายหัวขอเรื่อง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทําผิดในสถานท่ีทองเท่ียว  โดย
พ.ต.ต.บวร  สมบัติธีระ รอง ผกก.สอบสวน สภ.ปากชอง
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. บรรยายหัวขอเรื่อง ภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเท่ียว โดย วิทยากรจากตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

เวลา 13.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการตอสูปองกันตัวและการควบคุมตัวผูกระทําผิดในแหลงทองเท่ียว
โดย วิทยากรจากตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด/ชุดละ 2 คน
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. บรรยายหัวขอเรื่อง ภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเท่ียว โดย วิทยากรจากตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

เวลา 13.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการตอสูปองกันตัวและการควบคุมตัวผูกระทําผิดในแหลงทองเท่ียว
โดย วิทยากรจากตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด/ชุดละ 2 คน



82

โครงการอบรมอาสามัคคุเทศกนอยหลานคุณยาพาชมเมือง ประจําปงบประมาณ 2562
จัดข้ึนวันท่ี 1 - 3สิงหาคม 2562

เทศบาลนครนครราชสีมา มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน ใหมีขีด
ความสามารถ  มีประสบการณ  สามารถนําความรูมาปรับใชในชีวิตจริง  ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมี
ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  มีคานิยมในความเปนไทย  รักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหมีความกลาในการ
แสดงออก  มีความเปนผูนําตามวิถีแหงความเปนประชาธิปไตย  งานสงเสริมการทองเท่ียว ฝายบริการ
และเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครนครราชสีมา  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
สงเสริม และใหความรูในการสงเสริมและเผยแพรดานการทองเท่ียว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร  มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาลตาม(8) การ
สงเสริมกิจการการทองเท่ียว การควบคุมบริการทองเท่ียว ใหคําแนะนํา ใหความรู  เผยแพรแหลง
ทองเท่ียวหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว โดยการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว  และตระหนักถึงการทํางานในรูปแบบการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานของเทศบาล
และหนวยงานตางๆ ภาครัฐภาคเอกชน และเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ  จึงจัดโครงการการอบรม
มัคคุเทศกนอย หลานคุณยาพาชมเมือง ซึ่งเปนการทํางานรูปแบบบูรณาการ รวมกับ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ท่ีอยูภายใตการดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และรวมกับสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสอนในดาน
การทองเท่ียว ของจังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมกับ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและธุรกิจ
บริการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดอบรมนักเรียนมัคคุเทศกนอย  โดย
วิธีการอบรมใหความรูและการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยการแบงกลุมทํากิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความรู
และทักษะในการเปนผูนํา  สามารถเปนผูสื่อความหมายดานการทองเท่ียว(อาสามัคคุเทศกนอย) และ
การฝกภาคปฏิบัติ โดยลงพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวจริง  เพ่ือเสริมสรางประสบการณจริงใหกับนักเรียน  กลา
แสดงออก  สามารถนําไปในการปฏิบัติงานและเผยแพรความรูตาง ๆ ดานประวัติศาสตร  วัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และสถานท่ีทองเท่ียว ใหกับนักทองเท่ียว และผูมาเยือนไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพในฐานะอาสาสมัครมัคคุเทศกนอย หรือทูตวัฒนธรรมตามสถานท่ีทองเท่ียวหรือสถานท่ี
สําคัญตางๆ

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหมีอาสามัคคุเทศกนอย  มีความรู ทักษะ มีประสบการณ กลาแสดงออก สามารถเปนผู
สื่อความหมายดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน และการนําเสนอกิจกรรมสําคัญตางๆ

2. เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรูแกนักเรียนท่ีเขารับการอบรมได มีความรู ในดานประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด ไดรูถึงประโยชนท่ี
ไดรับจากการทองเท่ียว

3. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนท่ีเขารับการอบรมเกิดความรัก ความหวงแหน  และภาคภูมิในศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญาของทองถ่ิน  นําไปสูการอนุรักษ  รักษาทรัพยากรทางการทองเท่ียว
ทองถ่ินตอไป
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ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมอาสามัคคุเทศกนอยหลานคุณยาพาชมเมือง  ประจําปงบประมาณ 2562

วันท่ี 1 - 3สิงหาคม 2562

นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา 1 – 5 รวม 50 คน เขารับการอบรมและรวม
กิจกรรมปฏิบัตินั่งรถรางเรียนรูทรัพยากรการทองเท่ียวในเขตเมืองเกาโคราช เดินทางศึกษาเรียนรูท่ี
วัดพายัพ อนุสาวรียทาวสุรนารี วัดบึง วัดศาลาลอย และ วัดพระนารายณมหาราชวรวิหาร
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ฝกการเปนยุว มัคคุเทศกนําชมเขตเมืองเกา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**************************************
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6. นโยบายดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตคนเมือง พัฒนาการใหบริการดาน
การสาธารณสุข การสวัสดิการสังคม ดานการจัดการส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง อาทิเชน เพิ่มสถาน
บริการสาธารณสุขอุนใจใกลบาน ตามแนวคิดคลินิกใกลบาน พัฒนาพื้นท่ีคูเมืองและ
บริเวณโดยรอบอุนใจสถานีดับเพลิงใกลบาน ติดตั้งเคร่ืองออกกําลังกาย ปลูกตนไมขยาย
ปอดคนเมือง ฯลฯ

หากกลาวถึง “คุณภาพชีวิตของคนเมือง” คงไมสามารถมองเพียงดานใดดานหนึ่ง
เนื่องดวยทุกบริบทรอบดาน ลวนสงผลถึงคุณภาพชีวิตและกิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
เมืองท้ังสิ้น เม่ือเปนเชนนี้ การท่ีจะเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสูคนเมืองได ยอมตองอาศัยพลังการรวม
พัฒนาจากทุกฝาย เทศบาลนครนครราชสีมา โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของตางผสานความรวมมือ และ
ขานรับนําแนวนโยบายของทานนายกสุรวุฒิ  เชิดชัย  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนเมืองมาสูการ
ปฏิบัติ ซึ่งทุกมิติของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา และไดนํา
แนวทางการพัฒนามาสืบสานการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนกระท่ังปจจุบัน สามารถผนึกใหเห็นเปน
ภาพรวมของความสขุจากการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในดานตางๆ ดังจะกลาวตอไปนี้

6.1 การพัฒนาการใหบริการดานการสาธารณสุข
การพัฒนาการใหบริการดานการสาธารสุขในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการสาธารสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดดําเนินงานใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนดวยการบริการ ท่ีครอบคลุม
ท้ังดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคติดตอและไมติดตอ รักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และการ
ฟนฟูสภาพ เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนใหครอบคลุมในเขตเทศบาลใหไดรับการบริการทาง
การแพทยไดอยางเทาเทียมกัน โดยในป 2563 เทศบาลไดมีศูนยบริการสาธารณสุขกระจายอยูในมุม
ตางๆ ของเมืองเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการไดรับบริการดานสุขภาพ ซึ่งศูนยบริการ
สาธารณสุขทุกศูนยจะมีแพทยใหบริการอยูประจํา รวมถึงบุคลกรทางการแพทยในดานตางๆ ท่ีพรอม
ใหบริการอยางเต็มความสามารถ

โดยศูนยบริการสาธารณสุขอุนใจใกลบานของเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําป
2563 มีจํานวน 5 ศูนย  ดังนี้

1. ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (ทุงสวาง)
3. ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย)
4. ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ)
5. ศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

ท้ัง 5 ศูนย จะเปดใหบริการระหวางวันจันทร – วันศุกร ชวงเชา เวลา 08.30 –
12.00 น. ชวงบาย เวลา 13.00 – 16.30 น. และชวงเย็น เวลา 16.30 – 20.30 น. และในวันเสาร –
วันอาทิตย เปดเวลา 08.30 – 12.00 น. เฉพาะศูนยบริการสาธารณสุขท่ี 1 (โพธิ์กลาง)
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ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง

ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ทุงสวาง ศูนยบริการสาธารณสุข 3 สวนพริกไทย

ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ศูนยบริการสาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง
(คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ)



87

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง
ใหบริการเชิงรับ

ตรวจโรคท่ัวไป / รักษาเฉพาะทาง / หัตถการ / รักษาพยาบาลเบื้องตนกรณีฉุกเฉิน

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (ทุงสวาง)
การบริการดานสาธารณสุข ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

งานเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง
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งานเยี่ยมบานหญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

งานเยี่ยมบานผูปวยติดเตียงและสนับสนุนผาออมผูใหญ

ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ผูพิการ ผูปวยติดเตียง ในชุมชน

งานคลินิกเด็กดี 0 – 5 ป
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งานลงพ้ืนท่ีคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในชุมชน

งานรณรงคโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉ่ีหนู)

งานคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019
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ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย)
งานบริการเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563

ตรวจสุขภาพนักเรียน

งานเย่ียมบาน
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ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ)

ในกลุมจัดกิจกรรมออกกําลังกายเตนแอโรบิค ไมพลอง ลีลาศรําวง บาสสโลบชวงเย็นทุกวัน

การเคหะจัดกิจกรรมอบรม อสร.โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี จํานวน 60 คน
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สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา

ขอความอนุเคราะหศูนยบริการสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ)
1. เพ่ือเขาประชุมสหวิชาชีพคดีเด็กและเยาวชน จํานวน 32 คดี
2. ใหความรูเรื่องโรคระบาด
3. ประเมินมาตรฐานตามองคการอนามัยโลกในสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนเขต 3
นครราชสีมา
4. ปรึกษาหารือเรื่องการตรวจพิเคราะหจิตและรางกายในสถานแรกรับ

ศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน รวมกับทีม อสม. ในชุมชน
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กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงค สํารวจลูกน้ํายุงลาย และทําลายแหลงเพาะพันธุในชุมชนรวมกับ
ทีม อสม. ในพ้ืนท่ี

งานเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเด็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียน

การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงรวมกับ
ทีมสหวิชาชีพ
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กิจกรรมสนับสนุนการชวยเหลือสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยใหแกผูปวยติดเตียง และผูพิการ
รวมกับคณะผูบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา

การใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญประจําป แกผูปวยติดเตียง และผูพิการในชุมชน
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ขอมูลสถานสุขภาพ (จํานวนการใหบริการผูปวย)

ลําดับ ศูนยบริการฯ
ยอดผูรับบริการในเวลา
ประจําปงบประมาณ

(จํานวนครั้ง)

ยอดผูรับบริการนอกเวลา
ประจําปงบประมาณ

(จํานวนครั้ง)

ยอดผูรับบริการท้ังหมด
ประจําปงบประมาณ

(จํานวนครั้ง)
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

ศูนยบริการ
1 สาธารณสุข 1

(โพธิ์กลาง)
35,859 29,506 31,704 10,106 11,426 12,984 42,658 40,932 44,688

ศูนยบริการ
2 สาธารณสุข 2

(ทุงสวาง)
9,039 10,133 10,728 4,804 5,007 4,649 13,903 15,140 15,377

ศูนยบริการ
3 สาธารณสุข 3

(สวน
พริกไทย)

9,581 8,778 9,391 5,340 4,987 4,965 14,921 13,765 14,356

ศูนยบริการ
4 สาธารณสุข 4

(การเคหะ)
4,259 6,650 6,543 5,995 4,441 3,529 10,254 11,091 10,072

ศูนยบริการ
5 สาธารณสุข 6

(วัดศาลาทอง)
1,213 4,901 5,084 ยังไมเปด

ดําเนินการ
994 1,783 1,213 5,895 6,867

รวม 59,951 55,067 63,450 26,245 26,855 27,910 82,949 86,823 91,360

จากขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการในป 2562 ท้ังหมด 10 ดาน โดย
เก็บขอมูลจากผูมารับบริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลท้ัง 5 แหง งานฟนฟูสภาพและสงเสริม
แพทยแผนไทย และศูนยพัฒนาฟนฟูผูสูงอายุและผูพิการ (เพาะชํา)

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการใน
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเปนคา
คะแนนเฉลี่ยทากับ 4.60 เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา

- ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจอันดับท่ี 1 คือ ดานเจาหนาท่ีใหการตอนรับดวย
อัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย 4.68
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- ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจอันดับท่ี 2 คือ ดานเจาหนาท่ีใหบริการดวยความ
เต็มใจ กระตือรือรน และสะดวกรวดเร็ว คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย 4.66

- ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจอันดับท่ี 3 คือ ดานท่ีเจาหนาท่ีไดแจงข้ันตอน
และเงื่อนไขการบริการใหผูมาติดตอทราบอยางชัดเจน คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย 4.64

และเม่ือพิจารณาโดยภาพรวม ดานท่ีไดคะแนนความพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย แตโดยรวมมี
ความพึงพอใจระดับมาก

1. ดานท่ีศูนยบริการสาธารณสุขใหบริการตรงตอเวลาท่ีนัดหมาย

2. ดานท่ีศูนยบริการสาธารณสุขมีเครื่องมือท่ีทันสมัย พรอมใหการรักษาพยาบาล

3. ดานท่ีศูนยบริการสาธารณสุขมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑไวเพียงพอตอการ
ใหบริการ

ท้ังนี้ เทศบาลนครนครราชสีมายังมีนโยบายในการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข
ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยจะตองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ. 2562
มาตรา 3 “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความวา  กลไกและกระบวนการในการประสานความ
รวมมือเพ่ือจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ  โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  รวมท้ังการสงตอผูรับบริการ และการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวย
บริการท้ังระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  โดยการจัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขซึ่งเปนหนวย
บริการปฐมภูมิใหกระจายอยูตามพ้ืนท่ีใหเกิดความครอบคลุมในการใหบริการดานสุขภาพท่ีใกลชิด
ประชาชนมากท่ีสุด และเปนการลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ควบคูไปกับการ
ดูแลปกปองทรัพยสินของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะดานการปองกัน
อัคคีภัยใหเกิดความครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 จึงมีนโยบายกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงยอย  บริเวณใกล
หมูบานจามจุรี  ซิตี้  ลากูน  เนื้อท่ีประมาณ 2 ไร 1 ตารางวา

ดังนั้น  เพ่ือเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและลดความสูญเสีย
แกชีวิตทรัพยสินอันเกิดจากสาธารณภัยตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  จึงไดจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 5
และสถานีดับเพลิงยอย  จากประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีสาธารณประโยชนดังกลาว
ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมศูนยการคาเทอรมินอล 21
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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมประชุมประชาคมรวมแสดงความคิดเห็นการกอสราง
ศูนยบริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงยอย เทศบาลนครนครราชสีมา

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.53 เรียงลําดับดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการประชุมประชาคมรวมแสดงความคิดเห็นกรณีการกอสราง

ศูนยบริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงยอย เทศบาลนครนครราชสีมา  อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คาคะแนนเฉลี่ย 4.38

1.1 สถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรมประชุมประชาคมอยูในระดับพึงพอใจมากคาคะแนน
เฉลี่ย 4.47

1.2 การอํานวยความสะดวกการประสานงานในการประชุมประชาคมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย 4.43

1.3 การประชาสัมพันธการประชุมประชาคม อยูในระดับพึงพอใจมาก คาคะแนน
เฉลี่ย 4.35

1.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมอยู ในระดับพึงพอใจมาก
คาคะแนนเฉลี่ย 4.33

1.5 ระยะเวลาท่ีใชในการประชุมประชาคมอยูในระดับพึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย
4.33

2. ผลท่ีไดรับจากการเขารวมทําประชาคมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คาคะแนน
เฉลี่ย 4.58

2.1 กิจกรรม  /โครงการเกิดประโยชนตอประชาชนอยูในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด
คาคะแนนเฉลี่ย 4.59

2.2 ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด
คาคะแนนเฉลี่ย 4.57

3 . ความพึงพอใจในภาพรวมตอกิจกรรมการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข และ
สถานีดับเพลิงยอย เทศบาลนครนครราชสีมาอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 4.63

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

1. เปนการประชาคมท่ีดี  ทําใหทราบถึงการทํางานของเทศบาลท่ีโปรงใส
2. เปนขาวดีและเห็นดวยกับการตั้งศูนยบริการสาธารณสุข  เพราะทําใหประชาชนท่ี

อยูในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น เดินทางไปรับบริการไดสะดวก  หากมีศูนยบริการเกิดข้ึนในบริเวณนี้จะเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนเปนอยางมาก

3. ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีทําใหประชาชนมี
ความสุขและเปนประโยชนสะดวกตอการรับบริการ

4. ตองการใหมีแพทยอยูรักษาตลอดเวลาของการเปดศูนยบริการ
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บทสัมภาษณของผูมาเขารวมกิจกรรม

พระอธิการไพลิน  สิริพุทโต
เจาอาวาสวัดทาตะโก

“เห็นควรสราง  สรางศูนยบริการก็เปรียบเสมือนสรางชีวิตของคนใหดีข้ึน  ควรสราง
ศูนยบริการ แบบนี้ใหมากเปรียบเสมือนการสรางรานคาใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน”

นางสุชาดา  ปราณีตพลกรัง
ประธานชุมชนบุมะคา

“เห็นควรสราง เพราะประชาชนโซนเขต 4 จะไดไมตองเขามาใชบริการของศูนยบริการอ่ืนๆ
ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง สะดวกตอผูสูงอายุท่ีตองไปรับยา และในการสรางสถานีดับเพลิง
จะสะดวกพรอมใหบริการมากข้ึนชาวบานมีความสุขตอการมีศูนยบริการอยูใกลบาน”

ขอคําถาม ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการสรางศูนยบริการสาธารณสุข 5และสถานีดับเพลิงยอย
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โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการ
และการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือขายปองกันและควบคุมโรคติดตอ เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพ่ือเสริมสรางทักษะความรู  ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณโรคติดตอท่ีสําคัญ
โรคติดตอท่ี ตองเฝาระวัง การดําเนินการเพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอแบบภาคีเครือขาย การ
ประชุมกลุมเพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการดําเนินงานรวมกัน สรางแกนนําสุขภาพปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

สิ่งท่ีผูเขารับการอบรมไดรับ
1. รับทราบสถานการณของโรคติดตอท่ีสําคัญในระดับเทศบาล จังหวัด และประเทศ
2. ความรูความเขาใจในเรื่องโรคติดตอสําคัญ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา โรคติดตอนําโดย

แมลง  อาหาร และน้ํา
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีไดผลดีจากผูท่ีมีผลงานดีเดนในชุมชน วัด

โรงเรียน

การดําเนินงานเฝาระวังปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
เทศบาลนครนครราชสีมา

จัดประชุมเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) หารือ
แนวทาง ดําเนินการเพ่ือเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 รวมกับภาครัฐ
และเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อาทิ ตลาด หางสรรพสินคา โรงแรม สถานศึกษา เพ่ือ
หาวิธีและแนวทางปองกันโรคดังกลาว ในวันท่ี 31 มกราคม 2563

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สาย
พันธุใหม 2019 แกเจาหนาท่ีหนวยปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครฯ ท้ัง 15 แหง  แกนนํา อสม. จํานวน
98 ชุมชน  /กลุม และครู /อาจารย สถานศึกษา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและตระหนักในการ
ปองกันการติดเชื้อดังกลาว และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธชุมชน สถานศึกษา ของตนเองตอไป
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รณรงคใหความรูในเรื่องการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019
โดยเจาหนาท่ีสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออกรณรงคประชาสัมพันธสาระความรูในการ

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 แกสถานประกอบการตลาด และสถานศึกษา
ดังนี้

สถานประกอบการตลาด  จํานวน 15 แหง ไดแก ตลาดปองแปง  ตลาดไนทบานเกาะ
ตลาดอารเ อ็นยารด ตลาดยาโม ตลาดแมกิมเฮง ตลาดกลางการเคหะ ตลาดหนองไผลอม
ตลาดประปา ตลาดเพ็ชรสีมา ตลาดหัวรถไฟ ตลาด 100 ป เมืองยา ตลาดหลังเดอะมอลล
ตลาดอัมพวัน ตลาดสุรนคร และ ตลาดนัดโรงเรียนบานหลักรอย

สถานศึกษา จํานวน 10 แหง ไดแก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา, โรงเรียนเทศบาล 1
(บูรพาวิทยากร), โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย), โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี), โรงเรียน
เทศบาล 4 (เพาะชํา), โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี), โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
(อนุสรณ 70 ป เทศบาล), โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก, โรงเรียนสุขานารี และโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย
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กิจกรรมรณรงคและใหความรูแกผูมารับบริการในศูนยบริการสาธารณสุข ท้ัง 5 แหง

กิจกรรมรณรงคและใหความรูแกชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

กิจกรรมลางทําความสะอาด และพนยาฆาเชื้อ

เพ่ือเปนการปองกันการแพรกระจายเชื้อ จึงไดขอความรวมมือในสถานประกอบการตางๆ
ในเขตพ้ืนท่ีรวมกันรณรงคลางทําความสะอาด โดยไดจัดทีมสนับสนุนในการทําความสะอาด และ
พนยาฆาเชื้อแกสถานประกอบการตางๆ ดังนี้ สถานประกอบการตลาด จํานวน 14 แหง ไดแก ตลาด
ปองแปง  ตลาดไนทบานเกาะ ตลาดอารเอ็นยารด ตลาดยาโม ตลาดแมกิมเฮง ตลาดกลางการเคหะ
ตลาดหนองไผลอม ตลาดประปา ตลาดเพ็ชรสีมา ตลาดหัวรถไฟ ตลาด 100 ปเมืองยา ตลาดหลัง
เดอะมอลล ตลาดอัมพวัน และ ตลาดสุรนคร
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สถานศึกษา จํานวน 4 แหง   ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร), โรงเรียน
เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี), โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) และ
โรงเรียนแองโกลสิงคโปร

กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สนับสนุนหนากากอนามัย  สื่อประชาสัมพันธการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
เจลแอลกอฮอลแกโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบ O-Net จํานวน 15 แหง เพ่ือปองกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโรคไขหวัดใหญ
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สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สําหรับรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แกชุมชน
กลุม ท้ัง 98 แหง และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา

สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ และใหยืมเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด สําหรับรณรงคและปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แกสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
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กลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ดําเนินการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา



106

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการกลุมเสี่ยงและกลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูและสงเสริมใหเกิดความตระหนักในการปองกัน
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตามหลัก 3อ คือ อาหาร อารมณ และออกกําลังกาย

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และกลุมปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

สิ่งท่ีผูเขารับการอบรมไดรับ

1. ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
2. ความรูเรื่อง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพ่ือลดอัตราการเกิดผูปวยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
3. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนตา ไต เทา เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซอนในกลุมปวย

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
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ศูนยพัฒนาฟนฟูผูสูงอายุและผูพิการ

โครงการฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริมสุขภาพ
แกผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผูพิการ โดยบูรณาการระหวาง อปท. ศูนยแพทยฯ /ศูนยบริการ

ดานสุขภาพ 15 แหง และภาคประชาชน (อสม./care giver)

- การสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผูพิการรวมกับหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี

การบริการสุขภาพเชิงรุก/เย่ียมบาน สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย (การใหยืม)

- ญาต/ิผูสูงอายุ รับการสนับสนุนอุปกรณการแพทยจากเทศบาลนครนครราชสีมา

- เพ่ือใชในการฟนฟูสมรรถภาพ สรางเสริมสุขภาพ แกผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผูพิการ
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งานเวชกรรมฟนฟูและสงเสริมแพทยแผนไทย

มีหนาท่ี  สงเสริม  ปองกัน  รักษาและฟนฟู  ดวยการผสมผสานการแพทยแผนไทยแผนปจจุบัน
อยางมีมาตรฐาน  และผูรับบริการมีความพึงพอใจ ฯลฯ

ยอดรวมผูมารับบริการในงานเวชกรรมฟนฟูสงเสริมแพทยแผนไทย  ป 2562

ประเภท จํานวน (ราย) รอยละ เฉลี่ย (ราย) /วัน

1. งานบริการแพทยแผนไทย 1,171 54.95 5

2. งานกายภาพบําบัด 373 17.50 1

3. ฝงเข็ม (ทุกวันพุธ) 587 27.55 13

รวม 2,131 100.00
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กลุมงานสัตวแพทย
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสัตวแพทย  งานควบคุมโรคจากสัตวสูคน  งานคลินิก

สัตวเลี้ยง  งานรณรงคปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคท่ีเกิดจากสุนัขและสัตวอ่ืนๆ ตามฤดูกาล
ฯลฯ

การเปดใหบริการ
วันจันทร – วันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา

เวลา 13.00 – 16.00 น. ออกดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน
วันพุธ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทําหมันสัตวเลี้ยง
วันพฤหัสบดี – วันศุกร เวลา 08.30 – 12.00 น. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา

เวลา 13.00 – 16.00 น. ออกดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน

การสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงประจําป 2562

ผลสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาท้ัง 98 กลุม/ชุมชน
ประจําป 2562 สรุปขอมูลเบื้องตนดังตอไปนี้

ตารางการสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงภายในเขตเทศบาลฯ

ปท่ีสํารวจ
แหลงขอมูล รวม

ท้ังสิ้น
(ตัว)

ภายในชุมชน วัดและสถานท่ีสาธารณะ
สุนัข (ตัว) แมว

(ตัว)
รวม
(ตัว)

สุนัข
(ตัว)

แมว
(ตัว)

รวม
(ตัว)

ป 2562 6,714 3,424 10,138 581 260 841 10,979

จากตารางสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา มีสัตวเลี้ยงรวม
ท้ังสิ้น 10,979 ตัว โดยแบงเปนสัตวภายในชุมชน จํานวน 10,138 ตัว คิดเปนรอยละ 92.34 เปนสุนัข
6,714 ตัว และแมว 3,424 ตัว และสัตวในวัดและสถานท่ีสาธารณะ จํานวน 841 ตัว คิดเปนรอยละ
7.66 เปนสุนัข 581 ตัว และแมว 260 ตัว
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การใหบริการคลินิกสัตวเลี้ยงแสนรัก

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการรักษาเบื้องตนแกสัตวปวย สงเสริมการเลี้ยงดูสัตวอยางถูกวิธี
ปองกันโรคในสัตวเลี้ยงไมใหมีการติดตอสูคน รวมท้ังใหบริการทําหมันแกสัตวเลี้ยงในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา การบริการในสวนของคลินิกรักษาพยาบาลสัตวเลี้ยงประกอบไปดวยการตรวจรักษา
สัตวปวย การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพสัตว  และการสงเสริมสุขภาพสัตวเลี้ยง เชน การถายพยาธิ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา การกําจัดเห็บหมัด เปนตน

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของประเภทบริการ และชนิดของสัตวท่ีมารับบริการ

ประเภทบริการ ชนิดสัตว
รวม(ตัว) คิดเปนรอยละสุนัข(ตัว) แมว(ตัว)

1.การรักษาพยาบาล 98 181 279 17.06
2.การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 817 445 1,262 77.19
3.การผาตัดทําหมัน 29 65 94 5.75

รวมท้ังสิ้น 944 691 1,635 100
คิดเปนรอยละ 57.74 42.26 100

จากตารางแสดงจํานวนและรอยละของประเภทบริการ และชนิดของสัตวท่ีมารับบริการ พบวา
ประเภทของการรับบริการมากท่ีสุด คือ การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา จํานวน 1,262 ตัว คิดเปน
รอยละ 77.19 อันดับท่ี 2 คือ การรักษาพยาบาล จํานวน 279 ตัว คิดเปนรอยละ 17.06 และอันดับ
สุดทาย คือ การผาตัดทําหมัน จํานวน 94 ตัว คิดเปนรอยละ 5.75 และชนิดสัตวท่ีมารับบริการมาก
ท่ีสุด พบวา เปนสุนัข จํานวน 944 ตัว คิดเปนรอยละ 57.74 และแมวจํานวน 691 ตัว คิดเปนรอยละ
42.26

ภาพกิจกรรมการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

กลุมงานสัตวแพทยออกหนวยฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาประจําปท่ีชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา โดยเจาของสัตวเลี้ยงทุกคนจะไดรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 2019 จากทีม อสม.
กอนท่ีจะนําสัตวเลี้ยงเขารับบริการ
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โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ (อสม.) เพ่ือเปนเครือขายใน
การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน
500 คน โดยผูเขารับการอบรมไดรับฟงการบรรยายในหัวขอตางๆ ดังนี้

เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยกลุมงานสัตวแพทย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เรื่อง โรคจากสัตว ภัยใกลตัวท่ีคนมองขาม โดย นายบําเพ็ญ เกงขุนทด เจาพนักงาน
สาธารณสุขอาวุโส สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9

เรื่อง โรคพิษสุนัขบา ภัยใกลตัวท่ีมองไมเห็น และการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดย นายรัชภูมิ เขียวสนาม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา

การประเมินผลจากแบบทดสอบความรูเรื่องโรคติดตอจากสัตวสูคนชุดเดียวกัน ซึ่งทําการ
ทดสอบท้ังกอน และหลังการอบรม พบวาภายหลังการอบรมแกนนําสาธารณสุขไดรับความรูเพ่ิมมาก
ข้ึนรอยละ 91 และสามารถตอบแบบทดสอบไดอยางถูกตองถึงรอยละ 97

ภาพกิจกรรมการอบรมตามโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน ประจําป 2563
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)



112

6.2 การพัฒนาดานการสวัสดิการสังคม

การชวยเหลือผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปงบประมาณ 2563

ดวยเทศบาลนครนครราชสีมาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่งซึ่งมีหนาท่ีในการ
จัดบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ในการจัดสวัสดิการสังคมแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) และ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2562 ไดใหอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินในการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส แก
ประชาชนในพ้ืนท่ี

เทศบาลนครนครราชสีมาไดดําเนินการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ในปงบประมาณ 2563 ดานการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูดอยโอกาส การใหความชวยเหลือบุคคลไรบาน ผูไรสถานะทางทะเบียนราษฎร
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กลุมควบคุมโรคเขตเมือง สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา รวมกับเทศกิจ
เทศบาลนครนครราชสีมา และศูนยควบคุมคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดนครราชสีมา ตามหาผูปวยเรรอนในเขต
เมือง เพ่ือเขารับการตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษา
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กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา ไดประสานงานกับศูนยคุมครอง
คนไรท่ีพ่ึงจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือลงพ้ืนท่ีสํารวจและชวยเหลือครอบครัวผูดอยโอกาส
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

การลงเย่ียมบานผูดอยโอกาสชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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การชวยเหลือเด็กดอยโอกาส

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา ใหความชวยเหลือเบื้องตนกับเด็กดอยโอกาส
ท่ีบิดา มารดา ทอดท้ิง ไมสงเสียเลี้ยงดู เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ใหคําปรึกษาแกเด็ก ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องถึงระดับท่ีจะนําไปประกอบวิชาชีพได
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กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา ลงพ้ืนท่ีติดตามความเปนอยูครอบครัว ราย นางสุข ศรราม และ
เด็กกําพรา 2 คน บริเวณภายในชุมชนวัดหนองบัวรอง

การชวยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุ
คนพิการใหเหมาะสมและปลอดภัย งบประมาณอุดหนุนท่ัวไป หลังละไมเกิน 20,000 บาท จาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา
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การมอบเงินชวยเหลือประชาชนท่ีประสบเหตุอัคคีภัย บริเวณตลาดแมกิมเฮงรวมท้ังสิ้น
จํานวน 86 ราย



118

การมอบเงิน และถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบวาตภัย
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ

เทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทํา “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุข้ึน เนื่องดวยประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูสูงอายุอาศัยอยูตามลําพังมากข้ึน เชนเดียวกับสังคมโดยท่ัวไป ท้ังนี้
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เชน การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การตรวจสุขภาพประจําปผูสูงอายุ เปนตน

การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
ประจําปงบประมาณ 2562

1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 16,550 คน คิดเปนเงิน 131,225,300 บาท
แบงเปนชวงอายุ ดังนี้
อายุ 60 - 69 ป จํานวน 9,530 คน คิดเปนเงิน 67,404,600 บาท
อายุ 70 - 79 ป จํานวน 4,877 คน คิดเปนเงิน 41,611,500 บาท
อายุ 80 - 89 ป จํานวน 1,906 คน คิดเปนเงิน 18,999,200 บาท
อายุ 90 ป ข้ึนไป จํานวน 237 คน คิดเปนเงิน 3,210,000 บาท
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,126 คน คิดเปนเงิน 20,200,800 บาท
3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 119 คน คิดเปนเงิน 718,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

เทศบาลนครนครราชสีมา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ในการนี้เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ประจําป 2563 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพสตรี สรางจิตสาธารณะ รวมไปถึงการสรางความเขมแข็ง
ในกลุมสตรี และการรับรูถึงสิทธิ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสตรี ซึ่งการพัฒนาสตรีเปนฐานราก
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทองถ่ิน และชุมชนใหพัฒนาไปในทิศทางท่ีดียิ่งข้ึน และเปนอีกบทบาทหนึ่ง
ท่ีจะนําพาใหประเทศ ทองถ่ิน และชุมชน พัฒนาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รัฐบาลมีนโยบายใหจายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ท่ีเกิดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
2558 เปนตนไป โดยปงบประมาณ 2559 รายละ 400 บาทตอเดือน และรายละ 600 บาทตอเดือน
ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนไป ตอมาในป 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหขยาย
ระยะเวลาใหเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแตแรกเกิด – 6 ป แบบขยายฐานรายไดไมเกิน
100,000 บาท ตอคนตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป และใหกับกลุมเปาหมายเด็กท่ี
เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้

1. เด็กท่ีรับสิทธิ์ในปงบประมาณ 2559 รับตอเนื่องจนถึงอายุ 6 ป
2. เด็กท่ีเกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ท่ีมีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ์ มีสิทธิ์ไดรับเงินตั้งแต

ปงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ป
3. เด็กท่ีเกิดตั้งแตปงบประมาณ 2562 ไดรับสิทธิ์ครบจนอายุครบ 6 ป ท้ังนี้เด็กตองมี

สัญชาติไทย และอยูในครัวเรือนผูมีรายไดนอย

รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ประจําป 2562

เทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดถายโอนภารกิจงานฌาปนกิจ
สงเคราะหใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล และสงเสริมการ
ดําเนินงาน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545

เทศบาลนครนครราชสีมา ไดรับการถายโอนภารกิจงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2547
จํานวน 11 สมาคม ซึ่งปจจุบันมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ท้ังสิ้น 7 สมาคม ดังนี้

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาสาสมัครสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฌ.ศ.ร) จังหวัดนครราชสีมา
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองนครราชสีมา จํากัด
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของผูฝากเงิน ธ.ก.ส สาขานครราชสีมา
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา ธ.ก.ส อําเภอเมืองนครราชสีมา – ขามทะเลสอ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนชวยเพ่ือนสหกรณออมทรัพยจังหวัดนครราชสีมา
7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายของสมาคมฯ และสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตามระเบียบ

2. เพ่ือไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในดานบริหารงานสมาคมฯ ระหวางสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห

3. เพ่ือสรางเครือขายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน

เทศบาลนครนครราชสีมาไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหเพ่ือใหดําเนินงานฌาปนกิจสงเคราะหของคณะกรรมการดําเนินงานสมาคมฯ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงไดกําหนดจัดการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนหลักการบริหารจัดการท่ีดีใหเกิดประโยชนแกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมท้ังเพ่ือให
สมาคมฯ ไดทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนการบริหารจัดการ จึงไดจัดทําโครงการอบรมให
ความรูแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข้ึน
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โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2562

การประชุมใหญสามัญประจําปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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การสงเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดจากผลของสงครามการคา ในชวงกอนเกิดสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอเนื่องมาถึงปจจุบันท่ีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) สงผลใหธุรกิจเกิดการชะลอตัวและ/หรือหยุดชะงัก อาทิ การสงออก การทองเท่ียว รายไดและ
การจางงานลดลง สงผลใหหนี้ภาคครัวเรือนยังคงเปนปญหาของประชาชน และมีโอกาสกอหนี้
นอกระบบเพ่ิมข้ึน อัตราการวางงานสูงข้ึน ปญหาเศรษฐกิจเหลานี้ยังสงผลกระทบตอปญหาทางสังคม
และอ่ืนๆ เปนอยางยิ่ง เห็นไดจากอัตราการฆาตัวตายจากปญหาหนี้สินของคนไทยสูงข้ึน ปญหาถูก
ติดตามทวงหนี้ ถูกยึดทรัพย  ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาคุณภาพการศึกษาของเด็กเยาวชน
ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดซึ่งมีจํานวนผูคา ผูเสพยาเสพติดสูงข้ึนเรื่อยๆ  ดังนั้น หนทาง
หนึ่งท่ีจะบรรเทาปญหาท่ีเกิดข้ึนได คือ การมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
อยางจริงจัง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจสําคัญคือ การปฏิบัติหนาท่ีดานการบริการ การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประชาชนในทองถ่ิน อาทิ สรางงาน  สรางรายได สงเสริม
อาชีพอิสระและการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพบนพ้ืนฐานของการลดรายจาย สราง
รายได ขยายโอกาสใหแกประชาชน กอปรกับประชาชนในชุมชนตาง ๆ มีความประสงคใหเทศบาล
นครนครราชสีมา สงเสริมอาชีพและรายได ในรูปแบบ การสงเสริมความรู  ฝกอบรมทักษะดาน
วิชาชีพ  การสงเสริมวิชาการ การบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพผูผลิต สรางเครือขายผูผลิต พัฒนา
ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด ดังนั้น เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการและ
กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาอาชีพข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู และทักษะทางวิชาชีพ
2. เพ่ือสงเสริมอาชีพ สงเสริมการตลาด สรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและผูผลิตสินคาOTOP
4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากชุมชน ผูผลิต ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ OTOP
5. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม รวมกลุม รวมคิด รวมทํา รวมกันพัฒนา กอใหเกิด

ความรัก ความสามัคคีในชุมชน และสรางเครือขายผูผลิตสินคา
7. เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจในหลักการดําเนินชีวิต แนวทางตามพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย

ประชาชนท่ัวไป  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูผลิตสินคาชุมชน กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผูผลิต
สินคา OTOP ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพในกิจกรรมตางๆ ไดแก  ฝกอบรมความรู และ
ทักษะวิชาชีพ , ฝกอบรมความรูทางวิชาการ, ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สรางเครือขาย พัฒนา
ศักยภาพผูผลิตสินคา, พัฒนาผลิตภัณฑ, สงเสริมการตลาด และใหบริการยืมหนังสือสงเสริมความรู
ทักษะวิชาชีพตางๆ
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ภาพการอบรมวิชาชีพในชุมชน โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

1. ฝกอบรมหลักสูตร ขาวทอด แหนมคลุก  ณ ท่ีทําการชุมชนโคราชคฤหาสนทอง

2. ฝกอบรมหลักสูตร แกงบวช ตมขาหมูถ่ัวดํา  เก๊ียวซา  ครองแครงกรอบ  ณ  ชุมชนหลักรอย



127

3. ฝกอบรมหลักสูตร ขนมจีนน้ํายาปู  ขนมจีบ  ซาลาเปา  ณ  ท่ีทําการชุมชนปาริชาต

4. ฝกอบรมหลักสูตร กระเปาถักเชือกรม  ณ  ศาลาอเนกประสงคชุมชนวัดทุงสวาง



128

5. ฝกอบรมหลักสูตร เตาฮวยฟรุตสลัด  ณ ศาลาอเนกประสงคชุมชนพานิชเจริญ

6. ฝกอบรมหลักสูตร บะจาง ณ ชุมชนอัมพวันพัฒนา
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7. ฝกอบรมหลักสูตรขนมจีบ ซาลาเปา ณ ศาลาอเนกประสงคชุมชนประกอบพัฒนา

8. ฝกอบรมหลักสูตร กุยชายหยก ถ่ัวเคลือบ ถ่ัวทอดสมุนไพร ณ ชุมชนราชสีมาพัฒนา
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9. ฝกอบรมหลักสูตร หมูฝอย หมูหยอง หมูสวรรค  หมูสวรรคแบบนุม ณ ชุมชนยาโม 4

10. ฝกอบรมหลักสูตร การประดิษฐดอกไมจันทน และเหรียญโปรยทาน ณ ชุมชนวัดหนองบัวรอง
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11. ฝกอบรมหลักสูตร ขนมปนขลิบ ครองแครงกรอบ ขนมจีบ ณ ชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 2

12. ฝกอบรมหลักสูตร งานชางพ้ืนฐานภายในบาน ณ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา
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13. ฝกอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ด ณ แดงฟารมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

14. ฝกอบรมหลักสูตร แซนวิช  สาคูไสหมู  ขนมชอมวง  ณ ชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 3
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15. ฝกอบรมหลักสูตร เครื่องดื่มเพ่ือการคา  ณ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา

16. ฝกอบรมหลักสูตร การผลิตครีมสมุนไพรบํารุงผิว  ณ ชุมชนมิตรภาพพัฒนา
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17. ฝกอบรมหลักสูตร งานประดิษฐกระเปาผา  ณ ชุมชนหลักรอย

สงเสริมการตลาด

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา รวมกับผูประกอบการ จัดตลาดนัดเทศบาลทุกวันพุธ
สุดทายของเดือนๆ ละ 1 วัน
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เผยแพรประชาสัมพันธและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ในงานตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก
เทศบาลตางๆ
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ภาพประกอบ  รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
สายชลสมุนไพร  โดยผูประกอบการ คุณสายชล  วงษทา

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563

ภาพประกอบ  รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
เฉากวยโบราณโดยผูประกอบการ คุณแสนสุข  เติมศรีสุข

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2563

ภาพประกอบ  รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
หมอสวางแพทยไทยโดยผูประกอบการ คุณณภาดา แยมโคกสูง

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2563
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ภาพประกอบ  รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
เบาะรองนั่ง / หมอน โดยผูประกอบการ คุณสิริกาญจน  แววเศรษฐ

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563

ภาพประกอบ  รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
เครื่องค่ัวกาแฟ กาแฟสูตรข้ีชะมด  โดยผูประกอบการ คุณกิตติโชติ  นนทพละ

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563

ภาพประกอบ  รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
มือจับผลไม โดยผูประกอบการ คุณสมโภชน  ชื่นจันทนแดง

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563



138

เผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑ ทางแอปพลิเคช่ันของเทศบาลนครนครราชสีมา Koratcity
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ภาพการสัมมนา
โครงการสรางเครือขายผูผลิตสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

วันท่ี 21 มกราคม 2563
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา

ภาพประกอบ สงเสริมการข้ึนทะเบียน OTOP
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ใหคําแนะนํา และรับรองการประกอบอาชีพ
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ภาพประกอบ การใหบริการประชาชนไดยืมหนังสือความรู

ใหบริการประชาชนไดยืมหนังสือวิชาชีพตางๆ
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6.3 การจัดการสิ่งแวดลอม

การจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste)

แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทยท่ีไดจัดทําข้ึน เปนกรอบ
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยตนทาง (การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด)
การจัดการกลางทาง (จัดทําระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอย) และการจัดการปลายทาง (การกําจัด
ขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการ
3Rs

เทศบาลนครนครราชสีมาไดคัดแยกขยะ 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป
และ ขยะพิษ  โดยมีการเก็บขนขยะแบบแยกประเภท และกําจัดอยางถูกสุขลักษณะทุกประเภท
ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste) ปจจุบัน
ดําเนินการคัดแยกขยะครบทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา นอกจากนั้นยังมีเครือขายรวม
คัดแยกขยะ เชน สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ ตลาด รานอาหาร หนวยงานตางๆ เปนตน
ในภาพรวมมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนประมาณ 101 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 35.3 จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด



142

ผังการคัดแยกขยะ รวบรวม เก็บขน การนํากลับมาใชประโยชนและการกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครนครราชสีมา
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โครงการเฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียง

1. การจัดอบรมการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
จัดอบรมใหความรูแกประธานคณะกรรมการชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวนผูเขารับการอบรม 180 คน โดยกําหนดจัดอบรม จํานวน 2
รุนๆ ละ 90 คน ดังนี้

รุนท่ี 1 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 (อบรมประธานคณะกรรมการชุมชน)
รุนท่ี 2 วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 (อบรมประธานอาสาสมัครสาธารณสุข)
ผลการจัดกิจกรรม มีดังนี้
1. ผูเขาอบรม จํานวน 153 คน จากเปาหมาย 180 คน คิดเปนรอยละ 85 ประกอบดวย

- ประธานคณะกรรมการชุมชน จํานวน 65 คน
- ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 88 คน

2. ผลการทดสอบความรูความเขาใจ )หลังการอบรม (
- ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนน รอยละ 60

ข้ึนไป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 83.10 ของจํานวนผูสงแบบทดสอบท้ังหมด ตามรายละเอียด
ดังนี้

ท่ี ผูเขาอบรม
สง

แบบทดสอบ
(คน)

ผานการทดสอบ
ไดคะแนนรอยละ
60 ข้ึนไป (คน)

ไมผานการทดสอบ
ไดคะแนนต่ํากวา
รอยละ 60 (คน)

1 ประธานคณะกรรมการชุมชน 44 37 7
2 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 74 61 13

รวม 118 98 20
คิดเปนรอยละ 83.10 16.90

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดอบรม
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม มีผูสงแบบประเมิน จํานวน 132 คน พบวา

ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการจัดอบรมในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.1 ระดับมาก
คิดเปนรอยละ 57.4 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 15.8 ระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.7 และ
นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0 ตามรายละเอียด

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

คน % คน % คน % คน % คน %
1.วิทยากร 40 30.3 74 56.1 17 12.9 1 0.7 0 0
2.สถานท่ี/ระยะเวลา/อาหารวาง 33 25.0 76 57.6 22 16.7 1 0.7 0 0
3.ความรูความเขาใจ 30 22.7 64 48.5 31 23.5 7 5.3 0 0
4.การนําความรูไปใช 30 22.7 89 67.4 13 9.9 0 0 0 0

สรุปภาพรวม 25.1 57.4 15.8 1.7 0
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ภาพประกอบการอบรมโครงการเฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียง

2. ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน
ตรวจวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน ในบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนน
ผลการจัดกิจกรรม มีดังนี้
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 – 8 ธันวาคม 2562 บริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนนและพ้ืนท่ีออนไหว

ไดแก สามแยกบิ๊กซี 1, ถนนราชสีมา–โชคชัย บริเวณปอมตํารวจ, แยกหนาโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ถนนชางเผือกบริเวณปอมตํารวจ (หนาธนาคารกรุงไทย) และโรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี) บริเวณศาลพระภูมิ รวม 12 ตัวอยาง พบปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมโครอน
มีคาไมเกินมาตรฐาน ดังตารางตอไปนี้

ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
คาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) คามาตรฐานเฉลี่ย

24 ช่ัวโมง
(มคก./ลบ.ม.)วันท่ีทําการ

ทดสอบ

สถานีทดสอบ
โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี)

สถานีทดสอบ
แยกโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา
ถนนชางเผือก

สถานีทดสอบ
สามแยกบ๊ิกซี 1
– เทอรมินอล 21

2 ธันวาคม 2562 14 12 19 50
4 ธันวาคม 2562 26 23 30 50
6 ธันวาคม 2562 27 33 37 50
8 ธันวาคม 2562 29 31 36 50

คาเฉลี่ย 24 25 31
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ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 – 30 เมษายน 2563 บริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนนและพ้ืนท่ีออนไหว
ไดแก สามแยกบิ๊กซี 1, ถนนราชสีมา–โชคชัย บริเวณปอมตํารวจ, โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราช
สามัคคี) และบริเวณอนุสาวรียยาโม รวม 10 ตัวอยาง พบปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมโครอน
มีคาไมเกินมาตรฐาน ดังตารางตอไปนี้

ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
คาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) คามาตรฐานเฉลี่ย

24 ช่ัวโมง
(มคก./ลบ.ม.)วันท่ีทําการ

ทดสอบ

สถานีทดสอบโรงเรียน
เทศบาล 3

(ยมราชสามัคคี)

สถานีทดสอบ
สามแยกบ๊ิกซี 1 – เทอรมินอล 21

22 เมษายน 2563 26 32 50
24 เมษายน 2563 25 34 50
26 เมษายน 2563 16 19 50
28 เมษายน 2563 18 23 50
30 เมษายน 2563 35 45 50

คาเฉลี่ย 24 31
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สรุปผลการดําเนินงาน
กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)

1. จัดเก็บขยะมูลฝอย
ปริมาณเฉลี่ยรวม 198.12 ตัน/วัน
 ขยะท่ัวไป ปริมาณเฉลี่ย 190.89 ตัน/วัน
 ขยะอินทรีย ปริมาณเฉลี่ย 4.23 ตัน/วัน
รวม 195.12 ตัน/วัน (เทียบกับป 2562 เฉลี่ย 240.74 ตัน/วัน ลดลงรอยละ 18.95)

2. พัฒนาความสะอาด
 พัฒนาความสะอาดในชุมชน ตัดหญา เก็บขยะ จํานวน 1,050 ครั้ง
 ลางจุดผอนผันรวมกับเทศกิจ (ชวง ธ.ค. 62) จํานวน 9 ครั้ง
 ลางตลาดปองกันโควิด (ชวง ก.พ. 63) จํานวน 12 ตลาด
 ลางถนน รวมกับศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย (เม.ย. – พ.ค. 63) ลางทุกวัน

3. ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรดวยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ในรถบรรทุกขยะ จํานวน 38 คัน

ประเภทรถ
อัตราการ
ใชน้ํามัน

(กม./ลิตร)

ความเร็วเกิน
80 กม./ชม.
(ครั้ง/วัน)

ฝาฝนจุด
อันตราย
(ครั้ง)

ออกนอก
สถานท่ี
(ครั้ง)

1.ร 1.รถขยะอัดทาย 28 คัน 4.88 2.58 - -
2.ร 2.รถขยะคอนเทนเนอร 4 คัน 5.42 1.20 - -
3.ร 3.รถขยะอินทรีย 2 คัน 5.41 0.85 - -
4.ร 4.รถเก็บก่ิงไม 2 คัน 4.65 - - -
5.ร 5.รถบรรทุกน้ํา 1 คัน 2.55 - - -

6.รถพัฒนาความสะอาด 1 คัน 4.69 0.20 - -

4. เรื่องรองเรียน 1132/คํารองตางๆ รวม 368 เรื่อง
 ขอตั้งถังขยะ/ยายถังขยะ 125 เรื่อง รอยละ 33.98
 เก็บขนขยะท่ัวไป 121 เรื่อง รอยละ 32.88
 เก็บก่ิงไม/เศษวัสดุ 61 เรื่อง รอยละ 16.57
 พัฒนาความสะอาดพ้ืนท่ี 61 เรื่อง รอยละ 16.57

- อ่ืนๆ ขอใชรถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน 160เรื่อง

5. สํารวจปริมาณขยะในสถานประกอบการสงใหสํานักการคลังเพ่ือใชพิจารณาปรัดลด
คาธรรมเนียมขยะ ไดแก หางสรรพสินคา โรงแรม รานอาหาร ตลาดสด โรงเรียน
โรงพยาบาล ระหวางวันท่ี 9 – 15 เมษายน 2563 รวม 7 วัน สํารวจจํานวน 120 ราย
พบวาสวนใหญมีปริมาณขยะลดลงจนถึงไมมีขยะ
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ทําความสะอาดถนน ทางเดิน ท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล และพัฒนาสิ่งแวดลอม ทําความสะอาด
ท่ีสาธารณะในชุมชน ไดแก ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม เก็บขนขยะ และ เศษวัสดุในชุมชน
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การจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ลําตะคองเปนลําน้ําสาขาของลําน้ํามูล ชวงท่ีผานเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีระยะทาง
12 กิโลเมตร มีสภาพถูกบุกรุกจากอาคารบานเรือนท่ีตั้งอยูริมลําน้ํา บางชวงมีการกัดเซาะตลิ่งและ
ลําน้ํามีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสน้ํา สภาพในลําน้ําบางชวงมีการเจริญเติบโตของวัชพืชกีดขวาง
ลําน้ํา มีการสะสมของดินตะกอนท่ีพัดพามาตกตะกอนในลําน้ํา มีการระบายน้ําเสีย ท้ิงน้ําเสียลงสู
ลําตะคองโดยไมผานการบําบัดหรือมีการบําบัดแตยังไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง ท้ังน้ําท้ิง
จากการเกษตรกรรมท่ีอยูใกลลําตะคองท่ีมีท้ังปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช คุณภาพน้ําในลําตะคอง
ชวงท่ีผานเขาเมืองลดต่ําลงตั้งแตเข่ือนคนชุมเปนตนมา และมีปริมาณน้ํานอยลงจนไมสามารถรักษา
สภาพระบบนิเวศนและสิ่งมีชีวิตในลําน้ําได

จากแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงและยกระดับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตางๆ ภายใตแผนการ
จัดการคุณภาพน้ําของประเทศระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เทศบาลนครนครราชสีมาได
นํามาใชเปนแนวทางในการจัดการน้ําเสียภายในเขตเทศบาล เพ่ือการพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํามูล ดังตอไปนี้

1. มีโครงขายระบบระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสีย นําไปบําบัดกอนปลอยลงสูลําตะคอง
ปจจุบันในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีโครงขายทอระบายน้ํารวบรวมน้ําเสียครอบคลุมรอยละ 90
ของพ้ืนท่ี นําน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียแบบเลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) จํานวน 3 ชุด
ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับน้ําเสียเขาบําบัดไดวันละ 70,000 ลูกบาศกเมตร ปจจุบันปริมาณ
น้ําเสียท่ีเขาสูระบบบําบัดเฉลี่ยวันละ 50,000 – 60,000 ลูกบาศกเมตร น้ําเสียท่ีผานการบําบัดเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการ
มอบหมายใหมีบุคคลากรดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีองคความรูดาน
การจัดการน้ําเสียชุมชนและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีและเพ่ิมความ
เชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการน้ําเสีย เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมควบคุมมลพิษ และองคการจัดการน้ําเสีย เปนตน
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2. มีการบังคับใชกฎหมายในการจัดการน้ําเสียโดยควบคุมกํากับและสนับสนุนใหประชาชน
มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.
2543 ในการอนุญาตใหกอสรางอาคารและจัดสรรท่ีดินซึ่งตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีรวบรวมน้ํา
เสียจากอาคารและบานจัดสรรมาบําบัดใหไดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงกอนระบายน้ําท้ิง
ท่ีบําบัดแลวออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ

3. สงเสริมและสนับสนุนใหเจาของแหลงกําเนิดมลพิษ เชน ตลาด สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง หางสรรพสนิคา หอพัก โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน  โรงงาน เปนตน มีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงตาม
มาตรา 80 ท่ีกําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชงานไดดีและจัดทําบันทึก
สถิติการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส.1 และจัดสงรายงานการเก็บสถิติประจําเดือน
ตามแบบ ทส.2 ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานควบคุมมลพิษเปนประจําทุกเดือนผาน
ชองทางระบบรายงานอิเลก็ทรอนกิสเพ่ืออํานวยความสะดวกแกเจาของแหลงกําเนิดมลพิษ และ
ผานทางชองทางปกติ ไดแก จดหมาย หรือนํามายื่นดวยตนเอง

4. ดําเนินการตรวจสอบการระบายน้ําท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษโดยใช พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ร.บ.การสาธารณสุข และพ.ร.บ.โรงงาน มาใชบังคับใหเจาของแหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติใน
การจัดใหมีและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหใชงานไดดีและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และบําบัด
น้ําเสียใหไดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงกอนระบายน้ําท้ิงลงสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือ
แหลงน้ํา

5. จัดใหมีเวทีประชาคม เวทีสาธารณะในดานการจัดการน้ําเสียของชุมชนเพ่ือสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการเขามาดูแลและเฝาระวงัติดตามคุณภาพน้ําในลําตะคอง ตลอดจนเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลรักษาลําน้ําลําตะคองอยางตอเนื่อง
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6. ประชาสัมพันธดานการจัดการคุณภาพน้ํา จัดทําเอกสารเผยแพร คูมือการจัดการน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทตางๆ สื่อสารผานสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน สงเสริมใหเจาของ
แหลงกําเนิดมลพิษไดเขาถึงขอมูลความรูและสื่อผานทางชองทางไลน เฟสบุค และเว็บไซตของทาง
ราชการ

7. ตราเทศบัญญัติกําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีการ
จัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันกอนท่ีจะท้ิงน้ําเสียลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ
โดยเฉพาะสถานประกอบการประเภทภัตตาคาร รานอาหาร สถานท่ีผลิตอาหาร และตลาด เปนตน

8. รณรงคและประชาสัมพันธสงเสริมใหประชาชนและสถานประกอบการลดปริมาณการ
ใชน้ํา โดยรณรงคใหใชน้ําประปาอยางประหยัดและหมุนเวียนการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลว
กลับมาใชประโยชนใหม เชน หางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา และ หางสรรพสินคาเซนทรัล
พลาซานครราชสีมา มีระบบการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวมาใชในระบบชักโครกของหองน้ํา
ตลาดแมกิมเฮงและตลาดยาโม นําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดมาใชในการลางทําความสะอาดพ้ืนตลาด
โรงแรมดิอิมพีเรียลนครราชสีมา นําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวมาใชในการรดน้ําตนไมและลาง
ทําความสะอาดพ้ืนถนน เปนตน
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แผนการดําเนนิงานในอนาคต

1. ขยายเครือขายระบบรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ท้ังหมดเพ่ือนําน้ําเสียเขามาบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลนครนครราชสีมา ดักน้ําเสีย
ท่ีไหลลงสูลําตะคองท้ังหมดนําเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทบทวนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบติดกับท่ีริมลําตะคอง ซึ่งมีขนาดเล็กและไมสามารถบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิง
ทําการปรับปรุงระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสียได หรือพิจารณายกเลิกแลวรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมตอไป

2. สนับสนุนเสริมสรางศักยภาพเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําและติดตามตรวจสอบ
แหลงกําเนิดมลพิษในชุมชนท่ีอยูริมลําตะคอง 15 ชุมชน และผูประกอบการในการเฝาระวังและ
แจงเตือนปญหาคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอโดยผานทางชองทางท่ีเขาถึงประชาชนไดมากท่ีสุด เชน
สื่อสังคมออนไลน

3. พิจารณานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการฐานขอมูลน้ําเสียชุมชน
เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ําเสียหรือน้ําท้ิงและสถานะการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในทุกพารามิเตอรตามกฎหมาย

4. สงเสริมใหอาคารทุกประเภทลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
โดยติดตั้งถังดักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับท่ี ลดปริมาณการเกิดน้ําเสียโดยการใช
ทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและใชเทาท่ีจําเปน มีการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนใหได
มากท่ีสุด

5. สนับสนุนในการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาชาวบานในการจัดการน้ําเสียดวย
นวัตกรรมในการจัดการน้ําเสียอยางงาย ขยายผลครัวเรือนตนแบบในการจัดการน้ําเสีย โดยติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียครัวเรือนและไมปลอยท้ิงน้ําเสียออกสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ (Zero
Wastewater)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะหนองแกชาง

เทศบาลนครนครราชสีมา มีโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนสาธารณะหนองแกชาง โดยขุดลอม
ตนไมท่ีอยูบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองแกชาง และกอนลงมือปรับปรุงพ้ืนท่ี จะยายตนไมไป
พักไวท่ีวัดปาสาลวันกอน ในระหวางการปรับปรุงพ้ืนท่ี “โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ
หนองแกชาง” ซึ่งจะมีการปรับโฉมทาน้ําใหม สรางสะพานขามฝง ปรับปรุงลานกิจกรรม เวทีชุมชน
และจุดพักผอนเตนแอโรบิค โดยจะสรางลานกิจกรรมทางน้ํา ทาศาลาชุมชนใหม เพ่ิมพ้ืนท่ีออก
กําลังกาย มีสนามตะกรอ และสนามบาสเกตบอล ขยายเลนจักรยาน ลูวิ่ง เปลี่ยนไฟสองสวางท้ังหมด
ในสวนของตนไมท่ีขุดลอมไว เม่ือทําการปรับปรุงพ้ืนท่ีเสร็จเรียบรอยก็จะนําไปปลูกไวตามเดิม
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6.4 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง

เทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการ ดังนี้

1. จัดเจาหนาท่ีเทศกิจเขาเวรตามตลาดสดเอกชน ตลาดเทศบาลและจุดผอนผันตางๆ  ตั้งแต
เวลา 03.00 - 09.00 น. (ชวงเวลาเชา) และในเวลา 15.00 - 21.00 น. (ชวงเวลาเย็น) เพ่ืออํานวย
ความสะดวกดานการจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกพอคา-แมคา และประชาชน
ท่ัวไปท่ีมาจับจายซื้อสินคาเปนประจําทุกวัน

2. จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน บริเวณสวนสุรนารีและรอบลานอนุสาวรียทาวสุรนารี ท้ังเวลาปกติและชวงเวลาท่ีมีการจัด
งานประเพณีตางๆ ท่ีเทศบาลจัดข้ึน งานแสดงนิทรรศการท่ีจัดโดยหนวยงานราชการหรือหนวยงาน
เอกชนตางๆ

3. จัดระเบียบผูประกอบการคา ควบคุมการวางสินคาหาบเร-แผงลอย บริเวณจุดผอนผัน
และตามถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เชน ตลาดแมกิมเฮง  ถนนสุรนารี
บริเวณหนาสถานศึกษา เชน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครราชสีมา โดยดําเนินการจัดระเบียบการตั้งวางสินคาหรืออุปกรณไมใหจําหนาย และ
จัดหาท่ีจําหนายสินคาใหใหม เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ไมกีดขวางการสัญจรของผูปกครอง
นักเรียน และประชาชนท่ัวไป

4. ออกตรวจตราพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การตรวจตราไมใหประชาชน
ทําผิดกฎหมาย ตลอดจนการดูแลรักษาสิทธิของประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหการจัดระเบียบเปนไปดวยความ
เรียบรอย รวมท้ังการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพ่ือไมใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอน

5. ออกตรวจสอบตามเรื่องรองเรียน ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 เชน การท้ิงซากรถยนตบนถนน
หรือท่ีสาธารณะ การรองเรียนเหตุรําคาญ การใชทางเทาซอมรถ การขนดินไมมีสิ่งคลุมทําใหดิน
ตกหลน

6. จัดโครงการลางทําความสะอาดตลาดเทศบาล 5 พ้ืนท่ีจําหนายสินคาตลาดประปา
ถนนประปา และจุดผอนผันในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ท้ัง 7 จุด คือจุดผอนผันตลาดแมกิมเฮง
ถนนสุรนารี จุดผอนผันถนนชางเผือก (ดานหนาหมูบานภัทริน) จุดผอนผันถนนสุรนารายณ
(หนา ม.ราชภัฏ) จุดผอนผันตลาดซอยสุขมาศ ถนนกุดั่น จุดผอนผันไนทบาซารสวนหมาก ถนนมนัส
จุดผอนผันไนทบาซารวัดบูรพ  ถนนจอมพล  จุดผอนผันถนนมุขมนตรี (หนาภูมิรักษประมง) รวมกับ
ผูประกอบการคาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

7. จัดอบรมผูประกอบการคา ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
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งานเทศกิจ เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งจุดคัดกรองประชาชนในการรับบริจาคภายในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19

คัดกรองประชาชนผูมาใชสวนสาธารณะ บริเวณสวนภูมิรักษ (ประมง) ถนนมุขมนตรี
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ฉีดยาฆาเชื้อในสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
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โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี)

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล)

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

โรงเรียนบานหัวทะเล
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โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

โรงเรียนชลประทาน

โรงเรียนสุขานารี

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนวัดสระแกว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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โรงเรียนวัดโคกพรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จัดระเบียบ ผลักดันคนเรรอน จรจัดภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

หนาสวนภูมิรักษ (ประมง) ถนนมุขมนตรี

บริเวณใตสะพานสีมาธานี  ถนนมุขมนตรี บริเวณสวนอนุสรณสถาน
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ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1132

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1132 เดิม 1559 จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2558 สําหรับ
เรื่องราวรองทุกขผานทางโทรศัพท การยื่นคํารองดวยตนเองท่ีสํานักงานและ Website ในปจจุบัน
สังคมออนไลน  ไดมีบทบาทสําคัญในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน เทศบาลนครนครราชสีมาไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนของการนําเทคโนโลยีเขามาใชจึงเพ่ิมชองทางในการรับ-สงเรื่องราวรองทุกข  ในกลุมท่ีใช
งานสือ่อิเล็กทรอนิกส (Line, Facebook) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับเรื่องราวรองทุกข

มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 5 ข้ันตอน  ดังนี้
1. รับเรื่องราวรองทุกขตามชองทางขางตน
2. บันทึกเรื่องราวรองทุกขและสงตอไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตอไป
3. ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน  ของแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แลวรายงาน

ประจําวัน
4. แจงผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผูรองเพ่ือทราบ
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา  เดือนละ 2 ครั้ง คือทุกวันท่ี 15 และ

วันสุดทายของเดือน

แผนผังการปฏิบัติงาน
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ชองทางการรองเรียน
FACEBOOK FANPAGE (สายดวน 1132 เทศบาลนครนครราชสีมา)

ตัวอยางการรองเรียนผานชองทาง FACEBOOK FANPAGE
(สายดวน 1132 เทศบาลนครนครราชสีมา)
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APPLICATION LINE
http://line.me/ti/g/NJUZwEL3-O ลิงคเชิญกลุมเรื่องรองเรียนชุมชน ผานหัวหนา
ชุมชน
1132korat / 1132korat1 Line ID สําหรับรับเรื่องรองเรียนโดยตรง

ตัวอยางการรองเรียนผานชองทาง APPLICATION LINE
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ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1132 ( Call center 1132 )

ตัวอยางการดําเนินงานแสดงการสงเรื่องรองเรียน
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ตัวอยางการดําเนินงานแสดงการติดตามเรื่องรองเรียน
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การรายงานผลจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

*****************************************
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7. นโยบายการพัฒนาองคกรและบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน

เทศบาลนครนครราชสีมา มีการพัฒนาบุคลากรและองคกรอยางตอเนื่องทุกระดับ
ภายใตการบริหารงานในองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความรับผิดชอบตอประชาชนอันเปน
สิ่งท่ีสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานท่ีอาจเกิดผลประจักษในปจจุบันทันทีและท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการ
สรางความเชื่อม่ันวาจะเกิดผลประโยชนไดในระยะยาวไปสูชั่วลูกชั่วหลาน ตางตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกฝาย คณะผูบริหารจะตองจัดโครงสรางองคกร ระบบงาน และบรรยากาศท่ีสรางความพอใจในการ
ทํางาน และพรอมเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

การเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพขององคกรและบุคลากร เทศบาลนครนครราชสีมา
มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในทุกระดับ ท้ังพนักงานจาง ลูกจาง พนักงานเทศบาลท้ังในระดับ
ปฏิบัติการและบริหาร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และรวมถึงคณะกรรมการชุมชนผูมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการดูแลชุมชนทองถ่ินของตนเอง โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดใหมีโครงการท่ีเปนการ
เสริมสรางและพัฒนาองคกรของเทศบาลนครนครราชสีมามาโดยตลอด

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการอบรมในดานตางๆ ท่ีสํานัก/กอง ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ไดจัดข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานไดพัฒนาทักษะความสามารถเพ่ือการ
บริการประชาชนเฉพาะดานและใหกาวทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน เชน
โครงการฝกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน โครงการอบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง โครงการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเท่ียว
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณ เปนตน

ตัวอยางโครงการอบรมตางๆ ท่ีเทศบาลจัดข้ึน

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563
วันท่ี 25-26 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมนิชาภัทร โรงแรมเดอะริช โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณ นับเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร โดยนอกจากจะตองมีความรูความสามารถใน
เรื่องการจัดทําแผน หรือ งบประมาณ อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะแลว ยังจะตองมีความรูในสวนท่ี
เก่ียวของดวย กลาวคือ จะตองมีความรูท้ังในเรื่องของการวางแผนพัฒนา การติดตามประเมินผล และการ
จัดทํางบประมาณควบคูกัน เพ่ือใหกระบวนการพัฒนาเปนไปอยางสอดคลองกลมกลืน สามารถวางแผน
ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด และสามารถจัดทํางบประมาณไดตามกรอบการพัฒนาท่ีวางไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จากภาพรวมของการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณท่ีผานมาจะเห็นวา
เทศบาลฯ มีการวางแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวมและสามารถนําปญหาความตองการมากําหนด
เปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาไวไดเปนจํานวนมาก แตไมสามารถนําไปจัดสรรงบประมาณดําเนินการได
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อยางเต็มท่ีในขณะเดียวกันการจัดทํางบประมาณก็ไดมีการนํากรอบแนวทางการพัฒนาไปจัดสรร
งบประมาณดําเนินการแตโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณกลับไมสามารถดําเนินงานใหเปนไปตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีการโอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณอยูบอยครั้งในรอบป นั่นแสดงใหเห็น
วาการวางแผนพัฒนาไมไดพิจารณาถึงขอจํากัดทางงบประมาณ ในขณะเดียวกันการจัดทํางบประมาณก็
ไมไดพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนของโครงการ แสดงใหเห็นวากระบวนการในการวางแผน การจัดทํา
งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลเพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินโครงการยังคง
ดําเนินไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพนัก

ดวยเหตุนี้เทศบาลนครนครราชสีมา จึงมีความจําเปนตองพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณใหเปนไปอยางตอเนื่อง แมอาจไมเห็นผลไดดวยชวงเวลา
อันสั้นแตหากความรูความเขาใจเปนไปอยางถองแท ท้ังในเรื่องของความรูทางวิชาการ ความเขาใจใน
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประสบการณและความเชี่ยวชาญ ก็จะสามารถวางระบบงานและตอ
ยอดสูบุคลากรในรุนตอๆ ไปไดอยางเปนข้ันตอน โดยจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากรดาน
การจัดทําแผนและงบประมาณไดจากระดับความสําเร็จในการวางแผนและจัดทํางบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพตอไป สําหรับการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ในปงบประมาณนี้ จะเนนใหเห็น
ความสําคัญของการประเมินผลโครงการเพ่ือใหบุคลากรไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางการวางแผน การ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการ การดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนในปตอไป

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการแบงเนื้อหาการอบรมออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 เปนการเรียนรู
สภาพปจจุบันของการจัดทําโครงการ การวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา (Gap Analysis) การวิเคราะห
กระบวนการในรูปแบบตางๆ และการจัดทํา Template กระบวนงานในรูปแบตางๆ สวนท่ี 2 เปนการฝก
ปฏิบัติการในการสรางตัวชีวัดกระบวนการโครงการแบบ Milestone จากโครงการจริง โดยอบรมในวันท่ี
25-26 กุมภาพันธ 2563 มีผูเขาอบรมจํานวน 40 คน จากท่ีตั้งเปาหมายไวจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
100
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ผูเขารับการอบรมท้ังหมด หลังจากไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจในการออกแบบ
และใชเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดของโครงการท่ีกําหนดไววาบุคลากร
มีความรูความเขาใจในดานการจัดทําแผนและงบประมาณเพ่ิมข้ึน ภายหลังการเขารับการอบรม รอยละ
80

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2563
หลักสูตร “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามวิถีทองถิ่นไทย”
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“การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี” เปนแนวคิดท่ี เกิดข้ึนเชื่อวาสาเหตุสําคัญมาจาก
ความบกพรอง ออนแอ หยอนประสิทธิภาพ ของกลไกดานการบริหารจัดการท้ังภาครัฐและเอกชน
จึงตองการวางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม ไปพรอมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของภาคเอกชน หลักการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ีดี ควรประกอบดวยหลักสําคัญ
ท่ีสามารถทําใหประเทศไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมพรอมท้ังสามารถปฏิรูประบบราชการ
ซึ่งตราในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 เพ่ือสงเสริมใหประเทศ
ไทยมีการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ดังนั้นการบริหาร
ราชการแผนดินตองมีจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมท่ีเต็มเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังการมี
สวนรวมของภาคประชาชน และเสนอความเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญในทองถ่ิน ประชาชนก็จะบังเกิด
ประโยชนสุข ทองถ่ินของเราก็จะพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีความสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ภารกิจภาครัฐ อันจะนําประโยชน
สุขตอประชาชน เพราะถือเปนหนวยราชการท่ีมีความสําคัญและมีความใกลชิดในการตอบสนองความ
ตองการและแกไขปญหาตางๆ ใหกับประชาชน ตามวิสัยทัศนของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนศูนยกลาง
การพัฒนาเศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี
สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมและพัฒนา
สิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภาคสวนใหมีเสถียรภาพ ตลอดจนสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน

เทศบาลนครนครราชสีมา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ีมีบทบาทและอํานาจหนาท่ี
ในการพัฒนาทองถ่ินและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารกิจการบานเมือง อีกท้ังแสวงหาแนว
ทางการดําเนินงานแบบมีสวนรวมและบูรณาการจากท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชน และหนวยงาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ
2563 หลักสูตร “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามวิถีทองถ่ินไทย” ข้ึนเพ่ือใหผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ิมพูนทักษะ การปฏิบัติงานใน
หนาท่ี และยังเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ศึกษาหาความรูดานการบริหารจัดการบานเมือง
ควบคูกับวิถีและวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริหารราชการและนํามาเพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ตอไป

วัตถุประสงค
1.เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญและพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องของการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
2.เพ่ือใหบุคลากร เกิดแนวคิดใหมๆ และสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาทองถ่ินใหยั่งยืน
3.เพ่ือนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาการใหบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา

ใหไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของทองถ่ิน
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4.เห็นถึงความสําคัญขององคกรเพ่ือนําไปสูการพัฒนาองคกรใหมีธรรมมาภิบาลเปนมาตรฐาน
ในการใหบริการประชาชน

5.เสริมสรางความรวมมือ ความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีภายในหนวยงาน

เปาหมาย
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูปฏิบัติงานภายในเทศบาลนคร

นครราชสีมา จํานวน 168 คน

อบรมวันท่ี 3 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหวาง วันท่ี 7 - 12 มกราคม 2563
วันพุธท่ี 8 มกราคม 2563 “ณ ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ”
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “ไรชา 101 ดอยแมสลอง”

วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม 2563
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก”

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “เทศบาลนครเชียงราย”

วันศุกรท่ี 10 มกราคม 2563
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “เทศบาลเมืองแมเหียะ”

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “วิสาหกิจชุมชนเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ”
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วันเสารท่ี 11 มกราคม 2563
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “ชุมชนบานหนองเงือก”

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑเซรามิคธนบดี”

โครงการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงานเทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําป 2563

หลักการและเหตุผล

ดวยปจจุบันนี้ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. 2475 ไดมีการยกเลิก และประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
โดยมีผลบังคับใชเปนกฎหมายตั้งแตวันท่ี 13 มีนาคม 2562 เปนตนไป ท้ังนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมี
หนาท่ีดําเนินการจัดเก็บภาษีตามหลักเกณฑ และวิธิการตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงตองเรงดําเนินการ
สํารวจขอมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทุกแปลงท่ีดิน เพ่ือนํามาประกาศและ
แจงใหแกผูเสียภาษีทราบ และตรวจสอบความถูกตอง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม
2563 รวมถึงจะตองแจงราคาประเมินท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตามท่ีธนารักษจังหวัดไดประกาศใชในรอบ 4
ป จึงดําเนินการแจงประเมินและรับชําระภาษีตอไป ซึ่งปญหาท่ีผานมาในการจัดเก็บภาษี เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษียังขาดความรูความเขาใจทางกฎหมาย อันเปนผลทําให
เกิดขอโตแยงกับผูประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา งานนิติการ กองวิชาการ
และแผนงาน ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการบังคับใชกฎหมาย และ
ใหความรูความเขาใจแกประชาชนผูเสียภาษี

หัวขออบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงานเทศบาล ประชาชนและผูประกอบการในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําป 2563 จะเปนความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 พรอมท้ังใหความรูความเขาใจแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล ผูประกอบการ
รานคาตางๆ ใหเปนไปในทํานองเดียวกันตลอดการบังคับใชกฎหมายไปสูประชาชนโดยตรง ท้ังนี้ โดย
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เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค
1. เผยแพรความรูกฎหมายเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกพนักงานเทศบาลและประชาชนใน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เก่ียวกับกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางฉบับลาสุด

และการดําเนินการตามข้ันตอน ไดแก การสํารวจ การประเมิน การชําระเงินภาษีในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา และการสํารวจสิ่งปลูกสรางท่ียังไมมีการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไว

3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูเก่ียวกับผูมีหนาท่ีเสียภาษี ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษีการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง หองชุด ฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการคํานวณภาษี
การแจงประเมิน การคิดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม การลด การยกเวนภาษี และการอุทธรณ

4. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถทราบแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ลดขอขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนา ท่ีกับประชาชนผู เสียภาษี และเล็งเห็นความสําคัญ
ในการเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

ภาพกิจกรรมการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงานเทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําป 2563

วันเสารท่ี 22 กุมภาพันธ 2563
“ณ โรงแรมวีวัน โคราช” อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



174

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเทศกิจและผูท่ีเกี่ยวของ ประจําป 2563

หลักสูตร
“การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานยุคดิจิทัล (Thailand 4.0)”

ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกรเปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกรจึง
จําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ มุงสูความเปนเลิศใน
ดานการบริการ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวของในการ
พัฒนาบุคลากร เปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช ไมวาจะเปนการนําเอาความรู ความสามารถท่ี
ใชในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพ่ือน
รวมงานและประชาชน ท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนะคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม ใหแก
บุคลากรทุกระดับ การปฏิบัติงานดวยวิธีการท่ีมีความจําเปนเหมาะสม ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสราง
ความรูและทักษะยังเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานท่ีนับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรใน
องคกร ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดงันั้น เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเทศกิจและผูเก่ียวของ ประจําป 2563 ข้ึน

วัตถุประสงค
- เพ่ือใหการบริการประชาชนเกิดความเปนเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู เก่ียวกับการพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560
- เพ่ือเสริมสรางประสบการณท่ีหลากหลายและทันสมัยในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานเทศกิจ
- เพ่ือยกระดับและพัฒนาผูปฏิบัติงานดานเทศกิจใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
- เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ
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ท้ังนี้หนวยงานเปนเพียงจุดเริ่มตนของกระบวนการทํางาน พนักงานในหนวยงานตองคอยบริหาร
จัดการรวมถึงพัฒนาศักยภาพของตนเองใหกาวหนาอยูเสมอดวย นั่นทําใหหนึ่งในหนาท่ีสําคัญอีกอยางของ
ฝายทรัพยากรบุคลากรคือ การฝกอบรมพนักงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จะชวยใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองคความรูดาน
ใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือความกาวหนาของพนักงานแตละคน และความกาวหนาของหนวยงานไปพรอมๆ กัน
โดยการสงพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ไปเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาตางๆ เชน “หลักสูตร
พนักงานจัดเก็บรายได รุนท่ี 50, หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนท่ี 2, หลักสูตรอํานวยการ
ทองถิ่นระดับกลาง รุนท่ี 3, หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี 2, โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ประจําป 2562 เรื่องมองอนาคตทองถิ่นไทยฯ, โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
ทิศทางการบริหารงานทองถิ่นไทยภายใตรัฐบาลชุดใหม, โครงการฝกอบรม จากยุคเกาเขายุคใหม
เปลี่ยนผานทองถิ่นไทย โปรงใสและม่ันคง ฯลฯ” เปนตน แตหากไมมีการฝกอบรมเลยอาจเกิดผลเสียตอ
หนวยงานไดเชนกัน และการฝกฝนอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศัยภาพใหกับพนักงานนั้น นอกจากพนักงานจะ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนแลว หนวยงานก็จะมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนดวย

*********************************
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8. นโยบายดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน  และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาเทศบาลในรูปแบบและวิธีการตางๆ เพื่อประโยชนสุข
รวมกันของประชาชนชาวเทศบาลนครนครราชสีมา

ความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ิน คือภาคประชาชนจาก “นโยบายดานการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล” เปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาเทศบาลในรูปแบบและวิธีการตางๆ เพ่ือ
ประโยชนสุขรวมกันของประชาชนชาวเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนั้น การเปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ตองเริ่มจากการสงเสริมใหชุมชนไดใชศักยภาพท่ีมีอยูในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ไมวาจะเปนการสงเสริมกระบวนการจัดทําแผนชุมชน โดยใหประชาชนระดมความคิดเห็น
รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน กําหนดทิศทางการพัฒนา กําหนดปญหาความตองการในการพัฒนา และ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ นํามาจัดทําเปนโครงการ กิจกรรมในรูปแบบของ
แผนชุมชน และนําขอมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งจะทําใหการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลสอดคลองกับปญหาความตองการของชุมชน

การจัดประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา
ไดดําเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองรวมกับทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน บนพ้ืนฐานการ
พ่ึงพาตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยบุคคลท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาชุมชน คือ ผูนําชุมชน
ซึ่งเปนกลไกท่ีสําคัญตอการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง เปนผูนําและแกนกลางในการประสานงาน
ภายในชุมชน ระหวางชุมชนกับเทศบาลและหนวยงานตางๆ

เทศบาลนครนครราชสีมา  ไดดําเนินงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองรวมกับทองถ่ิน  ตลอดจนหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยบุคคลท่ีมีความสําคัญ
ในการพัฒนาชุมชนคือ  ผูนําชุมชน  ซึ่งเปนกลไกท่ีสําคัญตอการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและเปน
ผูนําและแกนกลางในการประสานงานภายในชุมชน  ระหวางชุมชนกับเทศบาลและหนวยงานตางๆ  ดังนั้น
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  จึงได
จัดทําโครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563

โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563
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โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2562

ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดมีพระราชดํารัส
เก่ียวกับการดําเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพระองคทานมีจุดมุงหมายท่ีจะให
ประชาชนชาวไทยไดใชชีวิตท่ีพอเหมาะ มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวเองท่ีดีพอสมควรท้ังภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรูความรอบคอบ
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตพอเพียงในแตละบุคคล ตลอดท้ังเพ่ือเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาความยากจนของประชาชนชาวไทย  ตอไป

ดังนั้น  เพ่ือเปนการสนองพระราชดํารัสของพระองคทาน และเปนการเผยแพรความรูใน
แนวการการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาไดใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตตอไป เทศบาลนครนครราชสีมา โดยกองสวัสดิการสังคมจึง
ไดจัดทําโครงการนีข้ึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีความรู
ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพรความรูดังกลาวตอไป ทําใหประชาชนชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ไดใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการแกไขปญหาความยากจน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

การประชุมประชาคมชุมชนนครนครราชสีมา

กระบวนการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีสําคัญยิ่งอีกประการคือการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยการจัดประชุมประชาคมชุมชนนครนครราชสีมา ดวยกระบวนการการมีสวน
รวมจากภาคีการพัฒนาในภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของมาโดยตลอด ไมวาจะเปน หนวยงานภาครัฐ เอกชน
องคกร สมาคม และประชาชนจากชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ี รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใกลเคียง
ตางเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม ในการระดมความคิดเห็น การรวมอภิปราย เสนอแนะ และกําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาใหเสอดคลองกับปญหา ความตองการในภาพรวมอันเปนประโยชนยิ่งตอการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561–2565)
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ดังนี้ ประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทุกชุมชน (ประชาคมระดับ
ชุมชน) กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 22-24 มกราคม 2563 โดยการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และสัดสวนประชาคมจากชุมชนตางๆ ไดรวมพิจารณา
รางแผนพัฒนาฯ ดังนี้
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ประชาคมชุมชนเขต 1 ในวันท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ วัดมวง

ประชาคมชุมชนเขต 2
กลุมท่ี 1 ในวันท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดทุงสวาง

ประชาคมชุมชนเขต 2
กลุมท่ี 2 ในวันท่ี 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ศาลาวัดหงษาราม
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ประชาคมชุมชนเขต 3
ในวันท่ี 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศาลาวัดหนองไผลอม

ประชาคมชุมชนเขต 4
กลุมท่ี 1 ในวันท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ศาลาวัดทาตะโก

ประชาคมชุมชนเขต 4
กลุมท่ี 2 ในวันท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ศูนยบริการฯ 4 (คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ)
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การประชุมประชาคมชุมชนนครนครราชสีมา (ประชาคมระดับชุมชนนคร) ไดเชิญกลุมเปาหมาย
เขารวมประชาคม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไวท่ี รอยละ 5 ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา คือประมาณ 1,700 คน รวมกับกลุมสัดสวนท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดอีก 106 คน รวม
เปนประมาณ 1,806 คน ปรากฏมีผูเขารวมประชาคมจากภาคสวนตางๆ ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาล
ทุกชุมชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล รวมประมาณ 900 คน โดยเปนผูเขารวมประชาคมท่ีมาจากชุมชนประมาณ 700 คน ทํา
ใหมีผูเขารวมประชาคมในวันท่ี 27 มกราคม 2563 ณ เทอรมินอล 21 โคราช (ฮอลล ชั้น 4) เวลา 08.00-
11.30 น.มากกวารอยละ 40 ดังนี้

-ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีปรึกษา 20 คน
-ผูทรงคุณวุฒิ สวนราชการ องคกรเอกชน 65 คน
-ประชาชนในชุมชน 701 คน
รวมสัดสวน 786 คน (รอยละ 43.52 เทียบกับ 1,806)
-พนักงานเทศบาล 154 คน
รวมท้ังหมด 940 คน (รอยละ 52.05 เทียบกับ 1,806)

โดยนายทวัศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลาวรายงานการประชุม และสรุป
ภาพรวมวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย ได
ใหเกียรติเปดการประชุมประชาคม และไดบรรยายพิเศษเก่ียวกับโครงการพัฒนาท่ีผานมา การบริหาร
จัดการของเทศบาล โครงการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ทําใหผูเขารวมประชุมไดเห็นภาพรวมการ
ดําเนินงาน และนโยบายท่ีสําคัญของเทศบาล เกิดแนวคิดและมุมมองท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในการ
ระดมสมอง เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินตอไป
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ภายหลังจากการบรรยายพิเศษ เปนการเปดเวทีใหประชาคมทองถ่ินไดพิจารณารางแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เ พ่ิมเติม ครั้ ง ท่ี 2 และนายกัมปนาท บุตรโต
รองปลัดเทศบาล ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือรับทราบขอเสนอแนะ ปญหา
ความตองการตางๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเพ่ือกําหนดประเด็นการพัฒนาของเทศบาล

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
“เราทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสนกษัตริย”เปนพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ท่ีทรงหวงใยและทรงคํานึงถึงความอยูดี มีความสุข
ของประชาชนเปนสําคัญ จึงทรงมีพระราชปณิธานแนวแนท่ีจะทําใหประเทศชาติม่ันคง และประชาชนมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ดวยทรงมีพระราชประสงคท่ีจะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหแกประชาชน และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา และไดทรงโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหจัดโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสนกษัตริย” อยางตอเนื่องโดย
ใหหนวยงานราชการตางๆ0และประชาชนผูมีจิตอาสา0รวมบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนและแกไขปญหาใหแกประชาชน

จิตอาสาถนนกําแหงสงคราม
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ตํารวจภูธรภาค 3 รวมกับเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาถนนกําแหงสงคราม เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯโดยโครงการท่ีจัดทําข้ึนนี้ มีความสอดคลองกับศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในดาน
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหขาราชการตํารวจและประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรวมใจกันในการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชนสิ่งแวดลอม กับภาคประชาชน และหนวยงานภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ี ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสถานท่ีสาธารณะ
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จิตอาสา Big Cleaning Day
วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ตามโครงการราชทัณฑปนสุข

กองสวัสดิการสังคม ผูแทน เทศบาลนครนครราชสีมา รวมกับเรือนจํากลางนครราชสีมา ผูนําชุมชนและ
ประชาชนจิตอาสาเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ตามโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ณ เรือนจํากลางนครราชสีมา

จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน
วันท่ี 18 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาเราทําความดีเพ่ือ ชาติ  ศาสน กษัตริย”

เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครนครราชสีมา พรอมประชาชนจิตอาสาในพ้ืนท่ี
รวมพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจิตอาสา
พระราชทาน "เราทําความดีเพ่ือ ชาติ  ศาสน กษัตริย" จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน
ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

จิตอาสาพระราชทานรวมฟนฟูครั้งใหญเมืองโคราช
วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น. นายบํารุง เจริญพจน รองนายกเทศมนตรีนคร

นครราชสีมา พรอมดวยคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีและพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา รวมกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เราทําความดีดวยหัวใจ ซึ่งภายในงานมีพิธีเปดท่ีบริเวณลาน
อนุสาวรียทาวสุรนารี รวมกันกลาวคําปฏิญาณและยืนสงบนิ่งไวอาลัยแกผูเสียชีวิต และทําความสะอาดครั้ง
ใหญฟนฟูเมืองโคราช ฟนฟูสภาพจิตใจผูคนในพ้ืนท่ีใหสดใสปลอดโปรงยิ่งข้ึนหลังผานพนวิกฤติเหตุการณ
รายในครั้งนี้  โดยมี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต รอง ผบ.กองกําลังจิตอาสาพระราชทาน เปนประธาน
ณ ศูนยการคา Terminal 21 Korat
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จิตอาสาพัฒนาฟนฟูลําตะคอง
วันท่ี 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เดอะมอลลนครราชสีมา สนับสนุนน้ําดื่มกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาฟนฟูลําตะคอง โดย นายอภินันท เผือกผอง รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เปนประธานใน
การผูรับมอบ ณ วัดทาตะโก จังหวัดนครราชสีมา

จิตอาสาตานโควิด-19
วันท่ี 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา และ
นางภัทรวดี ปรินแคน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม มอบหมายเจาหนาท่ีกองสวัสดิการสังคม เจาหนาท่ี
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย สํานักการชาง อปพร เทศบาลฯ
และประชาชนจิตอาสา รวมกิจกรรม “จิตอาสาตานโควิด-19” โดยทําความสะอาด บริเวณรอบลาน
อนุสาวรียทาวสุรนารี

จิตอาสาขุดลอกคูคลอง
วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

พรอมเจาหนาท่ีกองสวัสดิการสังคม เจาหนาท่ี สํานักปลัด สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย สํานักการชาง และประชาชนจิตอาสา รวมกิจกรรม “จิตอาสาชุดลอก
คูคลอง เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี รวมกับ
กองพลทหารราบท่ี 3 คายสุนารี ณ วัดสุสาน ตําบลในเมือง
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จิตอาสาพัฒนาสวนคูเมืองนิรมิตชลเขต
วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนคร

นครราชสีมา ประธานเปดกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนาสวนคูเมือง
นิรมิตชลเขต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพระษาสมเด็จพระนางเจาสุทธิดา พิชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 42 พรรษา ณ สวนคูเมืองนิรมิตชลเขต ขางเรือนจํากลาง
นครราชสีมา

โครงการแกไขปญหายาเสพติด
ตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดใหปญหายาเสพติด เปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการ

ปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึด
หลักผูเสพ คือ ผูปวย ท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม  พรอมท้ังมีกลไกลติดตาม
ชวยเหลืออยางเปนระบบรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยง และประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับ
ยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด แตอยางไรก็ตามการแกไข
ปญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ียังปรากฏปญหาท่ีตองการแกไขอยางครบวงจร มีการบูรณาการทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของรวมท้ังภาคประชาชน ภายใตการบริหารจัดการและอํานวยการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
สถานการณปญหา ยาเสพติด ลดลงตามนโยบายและเจตนารมณสูงสุดของรัฐบาล ท่ีอยากจะใหประเทศ
ไทยปลอดจากยาเสพติด เพ่ือลดระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติดสรางความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน เพ่ือลดปญหาการคายาเสพติดจากผูคายาเสพติดรายยอยในชุมชน คนในชุมชนมี
ความปลอดภัยจากยาเสพติด และอาชญากรรมท่ีสงผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสิน ชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถเฝาระวังและปองกัน ยาเสพติด ไดเพ่ือใหการขับเคลื่อนงานดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผลเปนรูปธรรม ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ (ศอ.ปส.) จึงมีการมอบหมายภารกิจของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นั้น

เทศบาลนครนครราชสีมา ในฐานะหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงถือวาการแกไขปญหา
ยาเสพติดเปนภารกิจเรงดวนและเปนหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีตองรวมกันแกไขปญหาใหบรรลุผลตลอดจน
ใหการสนับสนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม) และ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองนครราชสีมา (ศป.ปส.อ.เมืองนครราชสีมา)
จึงไดจัดทําโครงการแกไขปญหายาเสพติด มีกิจกรรมดังตอไปนี้
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การจัดกิจรรมรณรงคในวันตอตานยาเสพติด

มีวัตถุประสงค เพ่ือรณรงค ประชาสัมพันธสรางกระแสปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันปราบปรามและแกไขปญหา
อยางจริงจัง สรางแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ โดยดึงผูมีสวนเก่ียวของ
มาเปนแนวรวมและเครือขาย ปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชนใหตระหนักถึงปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติด และมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาชุมชนของตนเอง ลดการแพรระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนท่ีใหนอยลง หรือหมดไปในท่ีสุด และเปนการรณรงค ประชาสัมพันธสรางกระแสปลุกจิตสํานึกในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

การจัดกิจรรมรณรงคในวันตอตานยาเสพติด วันท่ี 26 มิถุนายน 2562

กิจกรรมใหความรูเยาวชนนอกสถานศึกษา
โดยใหความรูดานยาเสพติดสถานพินิจและคุมครองเด็กนครราชสีมา

การรณรงคติดปายเขตหามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบโรงเรียน
เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) และมอบสื่อรณรงคยาเสพติดในสถานศึกษา ใหกับสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครราชสีมา และสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง
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กองทุนแมของแผนดิน
พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดินและ

ประชุมผูนําชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

พิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน “ชุมชนทาวสุระซอย 3”

และดวยภารกิจในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล สงผลใหเทศบาลมีภารกิจการพัฒนาอยางรอบดาน ท้ังนี้
สามารถแสดงใหเห็นถึงสถานะการคลังท้ังดานรายรับและรายจาย ไดดังนี้

ป พ.ศ. ประมาณการรายรับ รายรับจริง
2562 1,348,425,000.00 1,431,431,747.46

2563 (ต.ค. 62 – พ.ค. 63) 1,405,506,000.00 936,005,707.25

ป พ.ศ. ประมาณการรายจาย รายจายจริง
2562 1,348,425,000.00 1,090,749,431.00

2563 (ต.ค. 62 – พ.ค. 63) 1,405,506,000.00 696,909,718.41
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สํานักการคลังเทศบาลนครนครราชสีมา
กราฟสถิติเปรียบเทียบยอดประมาณการรายรับและรายจาย-จริง ป 2562 – 31 พ.ค. 2563

จากกราฟแสดงแผนภูมิสถิติเปรียบเทียบแสดงนี้ จะเห็นไดวา การบริหารงานท่ีผานมา
เทศบาลนครนครราชสีมาสามารถจัดเก็บรายไดจริงสูงกวาประมาณการรายรับท่ีตั้งไว และมีรายจาย
ต่ํากวาประมาณการท่ีตั้งจายตามแผนโครงการ โดยการใชจายงบประมาณจะเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาล นโยบาย คณะผูบริหาร และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ือใหสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนของเทศบาลเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถ่ิน และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอยางแทจริงจากสถานการณการคลังของเทศบาลท่ีผานมา มีความม่ันคงเทศบาลนคร
นครราชสีมามีรายรับสูงกวารายจายจริงทุกปงบประมาณการใชงบประมาณในแตละปจึงมีเสถียรภาพ
เพียงพอตอการพัฒนาในดานตางๆ สําหรับในสวนของการจัดเก็บภาษีท่ีเทศบาลดําเนินการจัดเก็บเอง
ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนและท่ีดิน ซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน
นั้นๆ และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ กับท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกับสิ่งปลูกสรางนั้น

ภาษีบํารุงทองท่ี เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากท่ีดินซึ่งหมายถึงพ้ืนท่ีดินพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา เจาของ
ท่ีดินมีหนาท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปแรก
ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน (ทุกรอบ 4 ป)

ภาษีปาย เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคา หรือโฆษณา
หารายไดไมวาจะแสดงไวท่ีวัตถุใดหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืนใด ภาษีปายตองชําระภายใน 15 วัน
นับตั้งแตไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาท่ี
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