รายงานแสดง
ผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย

นายสุรวุฒิ เชิดชัย
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
ประจําป พ.ศ. 2563

คํานํา
ตามที่ น ายกเทศมนตรี น ครนครราชสี ม า ได แ ถลงนโยบายการบริ ห ารงานต อ
สภาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เพื่อการดําเนินงานแกไขปญหาและ
พัฒนาเทศบาลในดานตางๆ ทั้งในเรื่องของการเชื่อมโครงขายเสนทางจราจรทั้งระบบ การพัฒนา
ระบบการผลิ ต และจํ าหน า ยน้ํ าประปา การแก ไขป ญหาน้ํ า ขาดแคลนและน้ํ า ท ว ม การพั ฒ นา
การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง การสรางความปลอดภัยใน
ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น รวมถึ ง การสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล
โดยนายกเทศมนตรีไดรายงานผลการดําเนินงานตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
ทราบทุกป มีผลการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามนโยบายที่ไดแถลงไว อีกทั้งมีสวนของแผนงานและ
แนวทางการพัฒนาที่วางรากฐานใหเกิดความตอเนื่องและเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต จึงได
จัดทํารายงานฯ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายฯ และเพื่อใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติไดใชเปนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานและตอยอด
การดําเนินงานไดตอไป ตลอดจนเพื่อเปนการรายงานตอสภาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)
ถึง พ.ศ. 2562

สารบัญ
1. นโยบายเชื่อมโครงขายเสนทางการจราจรทั้งระบบ
2. นโยบายพัฒนาระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา
3. นโยบายการแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและน้ําทวม
4. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา
5. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
6. นโยบายดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตคนเมือง
7. นโยบายการพัฒนาองคกรและบุคลากร
8. นโยบายดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล
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ผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบาย

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
ประจําป พ.ศ. 2563
*******************************
1. นโยบายเชื่อมโครงขายเสนทางการจราจรทั้งระบบ เพื่อแกไขปญหาจราจร รองรับการ
ขยายตัวของเมือง และเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มเสนทางถนน ขยายถนน สรางถนนเลียบทาง
รถไฟเพิ่มเติม เชน ถนนจากสํานักงานปาไม ถึง จวนผูวาราชการจังหวัด, ถนนหัวทะเล
ทุงสวาง ถึง ชุมชนมหาชัย, ถนนเลียบนคร 2
การเชื่ อมโยงโครงข ายเส น ทางจราจรทั้ งระบบที่ ผ านมา ไม ได ส ร างเฉพาะโครงข ายถนนหรื อ
การจราจร แต ได สร างเครือข ายความร วมมื อจากภาคสว นตางๆ ทั้ งภาครัฐ รัฐ วิ สาหกิ จ เอกชน และ
ประชาชน ที่ตางลวนใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบายและแผนงานในการสรางโครงขายเสนทาง
จราจร และการดําเนินการแกไขปญหาการจราจรรวมกันจนเกิดเปนโครงขายเสนทางการจราจรที่เปน
ระบบ เชื่อมตอเสนทางคมนาคมที่สําคัญของจังหวัด และแมวาการอยูอาศัยของผูคนสวนใหญจะขยับขยาย
ออกสูรายรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แตการคา การลงทุน และพาณิชยกรรม ในเขตเทศบาลฯ
ยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งสวนราชการ และสถานศึกษาตางๆ ยังคงไดรับความนิยมของผูคน ทั้งที่
อยูในเขตและนอกเขตเมือง ยิ่งเปนเชนนี้การจราจรยิ่งยังคงตองตระหนักในการวางแผนและแกไขปญหา
ทั้งโครงขายอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่เปนไปอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของการ
วางระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ การปรับชองจราจรตามชวงเวลา การปรับสภาพถนนขยายชองทาง
จราจรให สามารถรองรั บปริมาณรถไดเ พิ่ มขึ้ น การกอสรางเพิ่ มเสน ทางลัด เพื่ อกระจายรถไม ให ติด ขั ด
การวางระบบขนสงมวลชนเมืองนครราชสีมา เพื่อแกไขปญหาการจราจรติดขั ดในเขตเมือง รวมถึ ง
การศึกษาวิจัยออกแบบระบบเพื่อบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะเชื่อมโยงขอมูลจากระบบกลองวงจรปดของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อการบริหารจัดการไดแบบรวมศูนย (Centralize Management) และ
สามารถควบคุมระบบไฟจราจรไดอยางอัตโนมัติ (Automatic Traffic Light Control) ดวยแนวคิดที่จะ
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
ใชพื้นที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารศูนยรับแจงเหตุ 191 เปนศูนยควบคุมกลาง และเทศบาลนครนครราชสีมา
จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการปรับปรุงอาคาร ติดตั้งโครงขายการสื่อสาร ติ ดตั้งระบบบันทึกภาพ
และแสดงผลภาพ ทําใหมีขอมูลสําหรับการวางแผนปองกันและแกไขปญหาการจราจรในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีขอมูลสําหรับการนําไปวิเคราะหและตรวจสอบรายละเอียดที่จําเปน ในการปฏิบัติงานของ
หน ว ยงานราชการและการให บ ริ การประชาชนในด านตาง ๆ มีเ ครื่ องมื อในการสร างความเชื่ อมั่ น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสามารถเสริมสรางภาพลักษณที่ดีดานการทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและของจังหวัดนครราชสีมาได
ภาพรวม
จุดติดตั้ง
กลอง CCTV
ระยะที่ 1
และ ระยะที่
2 และ
ภาพตัวอยาง
จุดติดตั้ง
กลอง CCTV
บริเวณ
แยกไฟแดง
ปม ปตท.
ถนน
มิตรภาพ
(ระยะที่ 2)

ปจจุบันไดมีแผนที่ จะดําเนิ นโครงการติดตั้ งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 3 เปนการติดตั้งในบริเวณแยกตางๆ อีกจํานวน 30 จุด และในบริเวณ
สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 126 จุด นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณ
ไฟจราจรอัจฉริยะ 25 จุด ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อจะชวยใหระบบสัญญาณไฟจราจร
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สําหรับความคืบหนาในความพยายามแกไขปญหาดานการจราจรในชวงเวลาเรงดวนบริเวณหนา
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียน
สุรนารีวิทยา ที่ไดจัดทําโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
กําหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) แบงการดําเนินงานเปน 3 ชวง
ไดแก
1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
ชวงที่ 1 หลังโรงเรียนสุรนารีวิทยา งบประมาณ 22,565,000 บาท
2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
ชวงที่ 2 หลังโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา งบประมาณ 4,000,000 บาท
3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา
ชวงที่ 3 หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา งบประมาณ 18,500,000 บาท

ภาพประกอบการสํารวจพื้นที่เตรียมจัดทําโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ริมลําตะคอง
เชื่อมถนนชางเผือก ถึง ถนนประปา

ปจจุบันอยูระหวางการปรับเปลี่ยนการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ริมลําตะคองเชื่อม
ถนนชางเผือกถึงถนนประปา โดยเพิ่มเติมเนื้องานการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ตองดําเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กําหนดใหโครงการ กิจการ
หรือการดําเนินการใดของรัฐหรือรัฐจะอนุญาต ตามขนาดที่กําหนดไวในเอกสารทายประกาศ ตองจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยไดปรับแผนการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ไปเปน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในระหว า งที่ ร อการดํ า เนิ น การก อ สร า งโครงการก อ สร า งถนน ค.ส.ล. ริ ม ลํ า ตะคอง
เชื่อมถนนชางเผือกถึงถนนประปา เพื่อแกไขปญหาดานการจราจรในชวงเวลาเรงดวนบริเวณหนาโรงเรียน
เมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารี
วิทยา เทศบาลนครนครราชสี มาจึ งได ร ว มกั บ สภ.เมื องนครราชสีมา จัด บริ การรถราง จํานวน 2 คั น
เพื่อรับสงนักเรียน - นักศึกษา มายังสถานศึกษาทั้ง 4 แหง ที่ตั้งอยูบริเวณถนนมิตรภาพ เพื่อเปนการแกไข
ปญหาจราจรในชั่วโมงเรงดวนอีกหนึ่งชองทาง
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ไดมีอีกหนึ่งแนวนโยบายในการแกไขปญหาดานการจราจรที่ได
เตรียมการไวในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมืองและปริมาณการจราจรที่เพิ่ มขึ้ น รวมถึงเปน การเชื่ อมโครงข ายเสน ทางเดิ นทางใหส มบูร ณยิ่ งขึ้ น
ภายใต โ ครงการจ างออกแบบถนนและสะพานจากถนนสุ ร นารายณ ทางเข า หลั ก ของมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ขางหอประชุมถึงถนนทาวสุร ะ
ซอย 3/11 (สะพานขามลําตะคอง) คาดวาจะดําเนินการศึกษาออกแบบในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการศึกษาออกแบบ

การสํารวจสภาพพื้นที่ดําเนินการ
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ในสวนของการกอสรางปรับปรุงถนนเพื่อใหการสัญจรไปมาสะดวก นับเปนรากฐานสําคัญใน
การแกไขปญหาการจราจร เพื่อใหทุกถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลสามารถใชเปนเสนทางสัญจรได
อยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีการ
ดําเนินงานกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง สภาพผิวจราจรในหลายพื้นที่ ทั้งในสวนของการตั้งเปนโครงการ
แลวจัดสรรงบประมาณดําเนินการ และการซอมแซมปรับปรุง ถนนตามแผนงานประจํา โดยตองการให
ประชาชนได ใชพื้น ผิ ว จราจรที่ ได มาตรฐานอย างเต็ มพื้น ที่ ได มีการส งเสริ มให บู ร ณาการความร ว มมื อ
ระหวางผูรับจางงานกอสรางและประชาชนที่มีพื้นที่พักอาศัยติดถนนในการกอสรางพื้นผิวจราจรใหเต็ม
พื้นที่ถึงแนวรั้วบานของประชาชน สามารถลดปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการเดินทางขณะ
กอสราง ทําใหการกอสรางไดมาตรฐานเกิดประโยชนใชสอยสูงสุด ในหลายจุด นอกเหนือจากแผนงาน
ซอมแซมโดยปกติ มีโครงการที่จัดสรรงบประมาณดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซายมือ หลังการเคหะ
แหงชาติ ขางบานเลขที่ 67/5 โดยดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกวางประมาณ
ระหวาง 3.30 เมตร ถึง 3.50 เมตร ความยาว 51.00 เมตร หรือพื้นที่กอสรางถนนไมนอยกวา 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 หรือพื้นที่
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
พื้นที่กอสรางถนนไมนอยกวา 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 ชวงที่ 1 กอสรางถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกวางประมาณระหวาง 5.70 เมตร ถึง 6.20 เมตร ความยาว 169.00 เมตร
หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 985 ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
ทั้งสองดาน พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความยาว 338.00 เมตร ชวงที่ 2 กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร ความกวางประมาณระหวาง 5.60 เมตร ถึง 6.00 เมตร ความยาว 118.00 เมตร หรือพื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 660 ตารางเมตร กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ดานเดียว
พรอมบอพักชนิดใตผิวจราจร ความยาว 118.00 เมตร งบประมาณ 3,633,000 บาท

กอนดําเนินการ

หลังดําเนินการ

5. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 11 โดยดําเนินการ
กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกวางประมาณ 7.00 เมตร ถึง 10.00 เมตร
ยาวประมาณ 1,150.00 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 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 หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 3,095 ตารางเมตร พรอมเปลี่ยนฝาบอพัก
เหล็กหลอ จํานวน 93 ฝา งบประมาณ 1,800,000 บาท

กอนดําเนินการ

หลังดําเนินการ

7. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนมุขมนตรี 20 โดยดําเนินการ กอสราง
ถนนแอสฟลท ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกวางประมาณระหวาง 4.30 เมตร ถึง 7.60 เมตร
ความยาว 592.00 เมตร หรื อพื้ น ที่ กอ สร า งไม น อยกว า 3,230 ตารางเมตร พร อ มเปลี่ ย นฝา บ อพั ก
เหล็กหลอจํานวน 131 ฝา งบประมาณ 2,529,000 บาท

กอนดําเนินการ

หลังดําเนินการ
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8. โครงการขยายผิ ว จราจรสะพานข า มลํ า ตะคอง สถานี ดั บ เพลิ ง ย อ ยแห ง ที่ 1
(สุรนารายณ) โดยดําเนินการ ปรับปรุงขยายสะพาน ค.ส.ล. ฝงทิศตะวันออก กวางเพิ่มอีก 2.50 เมตร
ยาว 24.00 เมตร ก อ สร า งถนน ค.ส.ล. หนา 0.23 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 25 ตารางเมตร
งบประมาณ1,800,000 บาท

กอนดําเนินการ

หลังดําเนินการ

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุง
ถนนใหมีสภาพการใชงานที่ดี 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 ชวงที่ 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 (ขางบานเลขที่
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. ถนนสุระ 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 ยังมีโ ครงการจ างทํา หมุ ดหลั กฐาน ระยะที่ 1 งบประมาณ 5,000,000 บาท
เพื่อตรวจสอบพิกัดขอมูลโครงสรางพื้นฐานเดิมที่มีความซ้ําซอน กระจัดกระจาย มีคลาดเคลื่อน และจัดทํา
หมุดหลักฐาน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยอางอิงหมุดจากหนวยงานราชการที่เชื่อถือได คาดวา
จะทํ า ให มีข อมู ล โครงสร า งพื้ น ฐานที่ เ ป น ระบบ แม น ตรง สํ าหรั บ การออกแบบพั ฒ นาเมื อ งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาดานการจราจรไดอยางเปนระบบตอไป
*********************************************
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2. นโยบายพัฒนาระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา ทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในการผลิตและจําหนาย
สํ า นั ก การประปา เทศบาลนครนครราชสี ม า ได นํ า นโยบายดั ง กล า วมาขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา โดยมุงเนนทั้งดานปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพใน
การผลิตและจําหนาย เพื่อใหเกิดการดําเนินงานใหบริการน้ําประปาแกประชาชนอยางเพียงพอและทั่วถึง
ไมวาจะเปนการปรับปรุงระบบทอประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียในระบบจําหนาย ปรับปรุงแรงดันน้ําประปา
และก อสราง สถานีเ พิ่มแรงดั นน้ํ าประปาในเขตพื้ นที่ แรงดั นน้ํ าอ อน การพั ฒนากิ จการประปา ฯลฯ
โดยสามารถสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งชี้วัดไดจากปริมาณน้ําประปาที่มี
คุณภาพเพียงพอ และการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําตามชุมชนตางๆ ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และดวยความพยายามในการสรางมาตรฐานการผลิตใหเปนไปอยางเพียงพอและมี
คุณภาพ พรอมใหบริการครัวเรือน รานคา อุตสาหกรรม ฯลฯ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ไดรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
นายกเทศมนตรี ดานการพัฒนาระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา ดังนี้
การดําเนินงานของสวนผลิต
1. โครงการจัดซื้อเครื่องจายสารคลอรีนที่โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน
(อยูระหวางดําเนินการ)
2. โครงการจัดซื้อเครื่องจายสารสมน้ําที่โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน
(อยูระหวางดําเนินการ)
3. โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine อัตราการไหล 1,000
ลบ.ม./ชม. ที่โรงสูบน้ําดิบเขื่อนลําตะคอง (อยูระหวางดําเนินการ)
4. โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine อัตราการไหล 1,700
ลบ.ม./ชม. ที่สถานีสูบน้ําดิบลําแชะ (อยูระหวางดําเนินการ)
5. โครงการจางเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ําที่โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน
(อยูระหวางดําเนินการ)
6. โครงการซอมแซมถังกรองน้ําที่โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา เพื่อใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ (อยูระหวางดําเนินการ)
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7. โครงการจัดซื้อเครื่องจายแกสคลอรีนที่สถานีสูบจายน้ําอัษฎางคและโรงสูบน้ําดิบ
ลําตะคอง (อยูระหวางดําเนินการ)
8. โครงการจัดซื้อและซอมแซมเครื่องสูบน้ําแบบ Vertical Turbine ที่โรงสูบน้ําดิบ
ลําตะคองและสถานีสูบน้ําดิบลําแชะ เพื่อใหมีน้ําดิบเพียงพอตอการผลิตน้ําประปา (ดําเนินการแลวเสร็จ)

ดําเนินการ)
แลวเสร็จ)

9. โครงการจัดซื้อเครื่อง Booster pump (อยูระหวางดําเนินการ)
10. โครงการขุดบอบาดาลที่โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน (อยูระหวาง
11. โครงการขุดลอกอางเก็บตะกอนที่โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน (ดําเนินการ
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12. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดคาความถวงจําเพาะ เพื่อใชสําหรับตรวจวัดสารเคมีใหได
คุณภาพตามที่กําหนด (ดําเนินการแลวเสร็จ)

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

การดําเนินงานของสวนบริการและซอมบํารุง
ตามที่สํานักการประปาไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการ
พื้นที่เฝาระวัง (DMA) เพื่อเปนการลดน้ําสูญเสียในระบบเสนทอประปาในเขตพื้นที่การจําหนายน้ําประปา
ของเทศบาลนครนครราชสีมา และแกปญหาหารขาดแคลนน้ําของประชาชน จากการตรวจสอบขอมูลน้ํา
สูญเสียทําใหทราบวามีน้ําสูญเสียในระบบการจําหนายน้ําเปนปริมาณมาก สืบเนื่องมาจากทอเมนประปามี
อายุการใชงานมานาน และเปนทอประปาชนิดซีเมนตใยหิน (AC) ประกอบกับโครงการ GIZ ไดทํารายงาน
รวมกับสํานักการประปาใหดําเนินการเปลี่ยนยายทอเมนประปาที่เปนทอซีเมนตใยหิน 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 ตามที่กําหนด(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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นอกจากนี้ยังมีโครงการทีจ่ ัดสรรงบประมาณดําเนินการ 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 ตามแบบที่กําหนด
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 ตามแบบที่กําหนด งบประมาณ 180,000 บาท

3. โครงการวางท อเมนประปาบริ เ วณแยกถนนราชดํ าเนิ น (ด านหน าสนามกี ฬาค ายสุ ร นารี )
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 ตามแบบที่กําหนด งบประมาณ 8,000,000 บาท

18
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
กั บ ท อ ขนาด0150 มม.0พร อ มเชื่ อ มประสานเข า มาตรวั ด น้ํ า เดิ ม (ตามแบบสํ า นั ก การประปา)
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
เมนเดิมที่อยูภายในเสนทางและเชื่อมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม การใชน้ําพรอมติดตั้งทอธารดับเพลิง
มาตรฐานขนาด  150 มม. จํานวน 5 แหง พรอมติดตั้งบอควบคุมระบบ DMA จํานวน 1 จุด (ตามแบบ
ที่กําหนด) งบประมาณ 13,500,000 บาท

7. โครงการวางทอเมนประปา ถนนอัษฎางคดานทิศเหนือ จากสี่แยกถนนชุมพล - ถนนอัษฎางค
ไปตามถนนอัษฎางคไปสิ้นสุดที่สี่แยกถนนอัษฎางค 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. พรอมติด ตั้ งท อธารดับ เพลิ งมาตรฐาน ขนาด Ø 150 มม.จํ านวน 8 แห ง พร อมบ อ
ควบคุมระบบ DMA ตามที่กําหนด (ตามแบบ) งบประมาณ 14,000,000 บาท

........................................................................
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3. นโยบายการแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและน้ําทวม
การแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและปญหาน้ําทวม เป นสิ่งที่เทศบาลนครนครราชสีมา ได
ดําเนินการควบคูกันเนื่องจากเมื่อมีการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมแลว ปญหาทั้งสองอยางจะไมเกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นแตมีผลกระทบนอยมาก เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดมีความพยายามหาแหลงน้ํา
สํารองเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชในยามน้ําขาดแคลน
สวนผลิต สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา มีแผนงานโครงการตามนโยบาย
นายกเทศมนตรี ที่เกี่ยวของในรอบป และแผนงานเพื่อดําเนินการในอนาคตที่เกี่ยวของ ดังนี้
นโยบายการแกไขปญหาน้ําขาดแคลนและน้ําทวม ดังนี้
- การใหบริการน้ําประปา ณ จุดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สํานักการประปาไดจัดชุดเวรยาม
เพื่อทําหนาที่ใหบริการน้ําประปาแกประชาชนหรือหนวยงานราชการที่มีความตองการใชน้ําประปาเพื่อเปน
การแก ไขและบรรเทาป ญหาการขาดแคลนน้ํ า เพื่ อการอุ ป โภคบริ โ ภค กรณี ได รั บผลกระทบจากป ญหา
น้ําประปาไมไหล โดยสามารถนํารถบรรทุกน้ํามาขอรับน้ําประปา ณ จุดใหบริการน้ําประปาของโรงกรองน้ํา
อัษฎางค และโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ไดตลอด 24 ชั่วโมง
- โครงการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง วัตถุประสงคของ
โครงการ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาภั ย แล ง โดยแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เตรียมความพรอมทั้งในดานกําลังพลเครื่องมือเครื่ องใชตางๆ พรอมประสานงานและบูรณาการรวมกั บ
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 ชั่วโมง

สํานักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมาได เตรียมความพร อมในการป องกั นและแกไ ข
ปญหาภั ยแล ง เป น ประจํ าทุ กป ทํ าให ส ามารถบรรเทาความเดื อดร อนของประชาชนเนื่ องจากการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลจากการเตรียมการยังทําใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบมีการวางแผนและรับทราบถึงแนวทางในการแกปญหาน้ําประปาขาดแคลนเนื่องจากน้ําดิบมี
ปริมาณไมเพียงพอรวมกัน เกิดการบูรณาการของหนวยงานทุกภาคสวนในการรวมมือประสานการแกไข
ปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแล งอยางเต็มกําลังความสามารถ
การบริหารจัดการน้ําประปาเปนระบบชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติ สามารถชวยเหลือประชาชนไดทันตอ
เหตุการณ
การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่และอุปกรณ
1. การเตรียมความพรอมดานแผนงาน บุคลากร และอุปกรณ
1.1 เทศบาลนครนครราชสีมาไดเตรียมความพรอมโดยการบรรจุโครงการและแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตและจายน้ําประปาใหมีความพรอมรองรับปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคและรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจการคาการลงทุน
1.2 เทศบาลนครนครราชสีมา ไดทําการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการรับมือและ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุ ปโภคบริโ ภค ทั้งในดานกําลั งผลชุดเวรยามที่ปฏิ บัติหนาที่ผ ลิตและจาย
น้ําประปาตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีชุดซอมบํารุงเพื่อทําการซอมแซมหากเกิดปญหาทอประปาแตกรั่ว
1.3 เทศบาลนครนครราชสีมา เตรียมความพรอมในการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณใน
กระบวนการผลิตน้ําประปา โดยจัดใหมีชุดตรวจสอบและชุดซอมบํารุงเพื่อแกไขปญหาในเบื้องตนตลอด
24 ชั่วโมง พรอมทําการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณใหมีความพรอมในการใชงานผลิตน้ําประปาอยางตอเนื่อง
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ปดจุดบริการน้ําประปาตลอด 24 ชั่วโมง
เทศบาลนครนครราชสี มาจั ด ให มี จุ ดบริ การน้ํ าประปาตลอด 24 ชั่ วโมง ณ โรงกรองน้ํ า
อัษฎางคและโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา อีกทั้งยังใหบริการรถบรรทุกน้ําประปาเพื่อใหบริการประชาชนกรณี
ประสบปญหาน้ําประปาไมไหลหรือไหลออน

24
3. การประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและสํารองน้ํากรณีฉุกเฉิน
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดทําการแจงขาวประชาสัมพันธในทุกชองทางของหนวยงาน
ในชวงที่ประสบกับปญหาภัยแลงหรือชวงที่มีความจําเปนที่จะตองหยุดจายน้ําประปาชั่วคราวเพื่อทําการ
พัฒนาระบบผลิตและจายน้ํา ใหประชาชนไดร ับทราบขอมูลขาวสารสําหรับเตรียมความพรอมสํารองน้ําไวใช

25
4. การพัฒนาแหลงน้ําดิบเพื่อใชในการผลิตน้ําประปา
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดทําการสํารองน้ําดิบเพื่อใชสําหรับการผลิตน้ําประปา โดยมี
สระพักน้ําดิบ 2 แหง คือ โรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน ขนาดความจุ 800,000 ลูกบาศกเมตร
สามารถสํารองใชไดจํานวน 15 วัน และโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ขนาดความจุ 280,000 ลูกบาศกเมตร
สามารถสํารองใชไดจํานวน 4 วัน พรอมทั้งไดบรรจุแผนงานโครงการในการจัดหาแหลงน้ําดิบเพื่อการผลิต
น้ําประปาเพิ่มเติมและประสานงานกับหนวยงานทุกภาคสวนในการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อใหไดน้ําดิบที่
เพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปา

26
โครงการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง

27
สําหรับการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม จะเนนการประสานความรวมมือจาก
ทั้งภายในหนวยงานของเทศบาลเองและการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกตอเนื่อง
โครงการกอสรางปรับปรุงระบบรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ที่ดําเนินการโดยเทศบาลเอง มีดังนี้
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเดชอุดมซอย 1 ถึง ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12
วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
เปาหมาย

- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักทั้ง 2 ฝง
ความยาวประมาณ 426 เมตร
- กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 867 ตารางเมตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม
กอนดําเนินการ
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ขณะดําเนินการกอสราง

หลังดําเนินการ

29
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําภายในชุมชนบานพักทหารหนองไผลอม ระยะที่ 4
วัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ 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. พื้นที่ประมาณ 103 ตารางเมตร
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม
กอนดําเนินการ
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ขณะดําเนินการกอสราง

หลัง
ดําเนินการ

31
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนกําแหงสงครามขางรานทองสุวรรณหงส
วัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

เปาหมาย

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม
กอนดําเนินการ

ขณะดําเนินการกอสราง
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หลังดําเนินการ

33
โครงการกอสรางปรับปรุงระบบรางระบายน้ําในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาชวงที่ 4
วัตถุประสงค
เปาหมาย

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ยาวประมาณ 280.00 เมตร
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม
กอนดําเนินการ

ขณะดําเนินการกอสราง
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หลัง
ดําเนินการ

35
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสุรนารายณซอย 3/9
วัตถุประสงค
เปาหมาย

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
- กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก
ความยาวประมาณ 67 เมตร
- กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 256 ตารางเมตร
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหาสิ่งแวดลอม
กอนดําเนินการ

36
ขณะดําเนินการกอสราง

หลัง

ดําเนินการ

37
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ ซอย 8/8 (ทางเขาโรงเรียนโคราชพิทยาคม)
วัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

เปาหมาย

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหา
สิ่งแวดลอม
กอนดําเนินการกอสราง

38
ขณะดําเนินการกอสราง

หลังดําเนินการ

39

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมุขมนตรี ซอย 23 แยกขวามือ
วัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

เปาหมาย

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ

- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหา
สิ่งแวดลอม

กอนดําเนินการ

หลังดําเนินการ

ขณะดําเนินการ
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โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนจอมพล จากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลลาน
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ ปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
- กอสรางสถานีสูบน้ําพรอมอุปกรณควบคุมการระบายน้ํา
- สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากระบายน้ําไมทัน เปนการลดปญหา
สิ่งแวดลอม
กอนดําเนินการ
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ขณะดําเนินการ

หลังดําเนินการ

******************************************
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4. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา โดยจะเนนใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมามี
ความโดดเดนเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหโรงเรียนมุงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูงสุดในแตละ
ดานตามความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงปจจัยและสภาพแวดลอมของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ
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
ด ว ยวิ สั ย ทั ศ น ที่ ก า วไกลและเล็ ง เห็ น ถึ ง การให โ อกาสทางการศึ ก ษาแก เ ด็ ก และเยาวชนของ
นายกเทศมนตรีทําใหเทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินนโยบายดานการจัดการศึกษา ที่มุงเนนการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพในหลายๆ ดาน เชน ดานบุคลากรทางการศึกษา ดานสื่อการเรียนการสอน
และดานผูเรียน ฯลฯ ซึ่งประเมินประสิทธิภาพไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทั้งนี้การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครนครราชสี ม าได ดํ า เนิ น การจั ด การศึ กษาตั้ ง แต ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าลจนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่
ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานทัง้ หมด
นอกจากนี้ เทศบาลนครนครราชสีมายังมุงเนนใหโรงเรียนในสังกัดทศบาลนครนครราชสีมามีความ
เปนเลิศในแตละดาน เพื่อสรางความโดดเดนตามความถนัดของผูเรียน และเปนตัวชวยใหนักเรียนไดคนหา
และคนพบความถนัดของแตละบุคคล ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง 6 โรงเรียน ปรากฏ
ผลสําเร็จเปนอยางมากในหลายๆดาน ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) โรงเรียนที่เนนความเปนเลิศทางวิชาการ เปดการเรียนการ
สอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ที่ใหโรงเรียนมุนเนนความเปนเลิศทางวิชาการ และสนับสนุน สงเสริม
ความสนใจของนักเรียนซึ่งทําใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมุงสอนใหนักเรียนเกิดทักษะ
การคิด การปฏิบัติ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งการสงเสริมนักเรียนใหเขารวมแขงขันใน
สนามการแขงขันวิชาการในระดับตางๆ เชน ระดับสังกัด ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกที่ไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
โดยโรงเรียนไดดํ าเนิ นการตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประจํ าป 256๒ มี ผลการจั ด
การศึกษา จําแนกในดานตาง ๆ ดังนี้

43
ดานปจจัย
ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรอื่น ๆ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี ครูมีความรู/ความถนัดตรงกับงานที่ปฏิบัติ โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ขึ้น รวมทั้งมีอาคาร งบประมาณ มีบรรยากาศที่ดีเอื้อตอการบริหารจัดการ
ดานกระบวนการบริหาร
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป น ระบบ ถู กต องทุ กกลุ ม สาระการเรี ย นรู สอดคล อ งกั บ
หลักสูตรและความตองการของทองถิ่น มีระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับการเงิน – พัสดุ อยางถูกตอง ครูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรูและใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนไดรับประโยชน
และความรูมากขึ้น รวมทั้งชุมชนใหความชวยเหลือในการพัฒนาการศึกษา
ดานผลผลิต
โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน
จัดซื้อ และขอรับการสนับสนุนอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังสงเสริมบุคลากรใหไดรับการอบรมใน
การใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพ
สมบูรณ หางไกลยาเสพติด มีจิตสํานึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เห็นคุณคาของประเพณีวัน
สําคัญทางศาสนา และรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานความสัมพันธกับชุมชน
โรงเรียนรวมกับชุมชน นําทรัพยากร ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําใหนักเรียนไดรับความรู ไดเรียนรูจากบุคลากรในชุมชน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และชุมชนมีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมและไดรับขาวสารผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเสมอ
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โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปจจุบันไดจัดการศึกษาภายใตนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นโยบายของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ “เนนคุณธรรม นําวิชาการ เดนงานอาชีพ” โรงเรียน
เทศบาล 2(วัดสมอราย) ดําเนินการตามนโยบายตั้งแตป2552 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ป โดยมี
เปาหมายใหนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นําความรูไปตอยอด และมีทักษะ
อาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพไดหากไมประสงคจะศึกษาตอ การพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
2 (วัดสมอราย) เนนวิชาการควบคูกับวิชาชีพ ที่เปดโอกาสใหแกนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงในสาขาคหกรรมฝก
ปฏิบัติตั้งแตการเตรียมการประกอบอาหาร การบรรจุ จนถึงขั้นตอนการจัดจําหนาย โดยใชชื่อ “ครัวสมอ
ราย” เนื่องจากโรงเรียนไดตระหนักถึงสภาพสังคมในปจจุบันที่มีการแขงขันสูง คาครองชีพเพิ่มขึ้น โรงเรียน
จึงตองสรางอาวุธทางปญญาใหกับนักเรียน

พิธีบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เพื่อสรางความรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารูใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร มัธยมศึกษาตอนตน
ระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 11
ณ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

ไดรับรางวัลเหรียญทอง , เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
การแขงขันจินตคณิต ประเภทนักเรียนโรงเรียนในเครือ ระดับ B ป.3
ในโครงการแขงขันจินตคณิต โซโรบันคิดส ชิงแชมปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลาง) ครั้งที่ 1
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โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัดการเรียนการสอนที่เนนความเปนเลิศทางดานภาษา ตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมุงเนนการสรางและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยใหมีความรูใน 2 ดาน คือ ทักษะทาง
ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ครูผลักดันใหเด็กกลาพูด กลาแสดงออก โดยตองเรียนรูเพื่อใหสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูตองเปนผูนําถายทอดใหนักเรียนใชเทคโนโลยี
ในการเรี ย นรู รวมถึ ง การสร า งเครื อ ข า ยร ว มกั บ สถานศึ ก ษาของประเทศต า งๆ โดยส ง เสริ ม ให มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวัฒนธรรม ความเปนอยูระหวางกัน “สถานศึกษาตองมียุทธศาสตรในเชิงรุก มากกวา
เชิงรับ ตองเรงสรางความรูและทักษะใหนักเรียน โดยสรางความมั่นใจใหนักเรียนกลาเรียนรู กลาแสดงออก
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่ตองสรางใหเด็กสื่อสารไดโดยไมตองอาย อีกทั้งตองใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน
นํามาสรางเครือขายในการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ นอกจากนั้นตองสรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้น โดย
ปลูกฝงใหเรียนรูเพื่อเปนผูนํามากกวาผูตาม และที่สําคัญตองมีความเปนพลเมืองดี เปนคนมีเหตุผล รูจักคิด
วิเคราะห มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ควบคูกับการมีคุณธรรม จริ ยธรรม” เพื่อใหกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
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โครงการหองเรียนสองภาษาของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) นั้นมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรู และสอนโดยครูชาวตางชาติที่มีวุฒิทางการศึกษา ผนวกกับความเปน
สากลที่ประกอบดวยทฤษฎีองคความรู ชักนําเด็กสูการคิดโครงงาน และสามารถเสนอผลงานไดอยางชัดเจน
นอกจากนั้นตองอยูภายใตการบริหารที่เปยมดวยคุณภาพ มีองคประกอบสําคัญ คือ มีผูนําล้ําเลิศความคิด
ครอบคลุมภารกิจทุกดาน ปจจัยพื้นฐานครบถวน สามารถสรางเครือขายรวมพัฒนา โรงเรียนมีระดั บการ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยให
ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝรู สามารถวิเคราะห แกปญหา มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และมีคุณธรรม ตามวิสัยทัศนของโรงเรีย น "โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จัด
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุงเนนดานภาษาเพื่อการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ผูเรียนมี
คุณ ธรรมจริ ยธรรมรั ก ษ สิ่งแวดล อม ดํ า เนิ น ชี วิตตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ภายในป
2565"
ผลงานแหงความภาคภูมิใจ
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กิจกรรมแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2563
การสอบแขงขันทางวิชาการนานาชาติ(รอบสอง) ระดับประเทศ ประจําปพุทธศักราช 2563
ในวันอาทิตยที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การสอบแขงขันทาง
(รอบแรก) ระดับเขต

วิชาการนานาชาติ
พื้นที่การศึกษา
ประจําปพุทธศักราช 2563
ในวันอาทิตยที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) จัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรคูขนาน(ทวิศึกษา) ตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีน ครนครราชสีมา สําหรับนักเรียนระดับ ชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 4 – 6 เปด การสอน 3
หลักสูตร คือ หลักสูตรชางยนต เนนการเรียนการสอนดานซอมประกอบและการจัดการดานระบบรถยนต
ชนิด ตางๆ หลั กสูต รคอมพิวเตอรธุร กิจ เนนการเรีย นการสอนจัด การดานระบบคอมพิว เตอรและซอม
ประกอบคอมพิวเตอร หลักสูตรศิลปะการดนตรี เนนการเรียนการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติดานดนตรี
ทั้งดานเครื่องดนตรีการประพันธเพลงและการแสดง โดยนักเรียนที่เรียนหลักสูตรคูขนานนี้ไดเรียนทั้งวิชา
สามัญและวิชาชีพ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
และวุฒิปวช. จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ในสาขาชางยนต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ และไดรับวุฒิ ปวช. จาก
วิทยาลัยสารพัดชางในสาขาศิลปะการดนตรี
โรงเรี ย นเทศบาล 4 (เพาะชํ า ) ประสบความสํ าเร็ จ เป น อย างมากในการจั ด การเรี ย นการสอน
หลั ก สู ต รคู ข นาน การั น ตี ไ ด จ ากรางวั ล และผลงานของนั ก เรี ย นที่ เ ข า แข งขั น ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และ
ระดับประเทศ ไดแก
โครงการฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงปที่ 21 (The 21Honda eco Mileage Challenge)
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย ระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561
ณ สนามชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิตจ.บุรีรัมย

ทีม
รถ

แขง
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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วันที่ 24 - 25สิงหาคม2562
ทีมTasaban 4 B
ไดรับรางวัลชนะเลิศ

สมาชิกทีมแขงโอลิมปก
2562 (WRO 2019:
Olympiad 2019)
กับความสําเร็จสนามชิง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และไดเปนตัวแทนเขารวม
แชมปประเทศไทย

ทีมTasaban 4 A
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

หุนยนต ประจําป
World Robot
แชมปภาค
การแขงขันสนามชิง

โครงการแขงขันโอลิมปกหุนยนต ประจําป 2562 (WRO 2019: World Robot Olympiad 2019)
สนามชิงแชมปประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562
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ทีมTasaban 4
ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2

สมาชิกชมรม
โรงเรียนเทศบาล
รุนอายุไมเกิน 19

โครงการแขงขันโอลิมปกหุนยนตระดับนานาชาติประจําป 2562
(WRO2019 : World Robot Olympiad 2019)ณ สาธารณรัฐฮังการี
ระหวางวันที5่ – 12 พฤศจิกายน 2562

B

หุนยนต
4 (เพาะชํา)
ป
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เขาเฝาทูลเกลาถวายภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามบินกองบิน 1กองพลบินที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
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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. เด็กหญิงยิ่งลักษณ โพธิ์ศรี ป.2/1
3. เด็กหญิงกนกวรรณ รินสันเทียะม.3/1
4. นายปกรณ เทพวงษ ม.4/1
5. นางสาวบัวชมพู อุตโชติ ม.5/1
6. นางสาวปวีณา ทั้งพรมม.5/1

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ (Thailand World Music Championships 2019)
ชิงถวยพระราชทานฯจังหวัดศรีสะเกษ
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โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) โรงเรียนที่เปดโอกาสสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยให
นักเรียนไดเรียนฟรี พรอมเสริมสรางอาชีพใหกับนักเรียนใหมีรายไดขณะเรียน เพื่อมุงหวังที่ชวยแกไขปญหา
แบงเบาภาระคาใชจ ายของผู ปกครอง โดยจัด หาเครื่ องแตงกาย หนังสือเรียน และอุป กรณ การเรีย นให
นักเรียนทุกคน และมีอาหารกลางวันใหนักเรียนไดรับประทานฟรี ไดรับรางวัลการรันตีความสําเร็จที่ไดนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับการจัดการศึกษามากมาย เชน
ระดับดีเยี่ยมไดรับคัดเลือกใหเปน Best Practice
การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู 4Hดาน Hand กิจกรรมศิลปะชาง ท.5ของเหลือใชสูความพอเพียง

2560

รับโลเกียรติคุณศูนยการเรียนรู
โรงเรียนพอเพียงทองถิ่นตนแบบวันที่ 6 ก.ย.

ผานการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ(สปล.)วันที่ 29 พ.ย.2560
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โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเทศบาล) โรงเรียนที่กระจายโอกาสทาง
การศึกษา ตอบสนองตอความตองการของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา และความตองการ
ของผูปกครองใหบุตรเขาศึกษาตอในสาขากีฬา โรงเรียนผลิตและพัฒนานักเรียนดานกีฬาสูความเปนเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากล นักเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงคของสังคมรวมทั้งมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเรียน
การสอนอยางเต็มรูปแบบ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาเปดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ที่มีความถนัดทางดานกีฬา
เพื่อสอบคัดเลือกเขาเรียน โดยทางเทศบาลนครนครราชสีมาใหงบประมาณสนับสนุน เปนการเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหกับนักเรียนที่มีความสามารถดานกีฬา และตองการพั ฒนาตนเองดานกีฬาอยางตอเนื่อง
โดยไดจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 ชนิดกีฬาไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กีฬาฟุตบอล (ชาย)
กีฬากรีฑา (ชาย – หญิง)
กีฬายกน้ําหนัก (ชาย – หญิง)
กีฬามวยสากลสมัครเลน (ชาย – หญิง)
กีฬามวยไทยสมัครเลน (ชาย – หญิง)
กีฬาเซปกตะกรอ (ชาย – หญิง)

โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุ สรณ 70 ป เทศบาล) ดําเนิ น การตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา โดยมุงหวังใหการกีฬาของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศเจริญกาวหนา
เท า ทั น การกี ฬ าระดั บ โลก นั ก เรี ย นต อ งเป น นั ก กี ฬ าที่ แ ข็ ง แกร ง มุ ง สู นั ก กี ฬ าอาชี พ ที่ เ ข า แข ง ขั น ทั้ ง
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยังสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนไดศึกษาตอในระดับปริญญา
ตรีอีกดวย

ผลงานระดับนานาชาติ
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1. การแขงขันมวยไทยสมัครเลนเยาวชน ชิงแชมปโลก 2562 IFMA Youth World
Championship ระหวางวันที่ 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" ระหวางวันที่ 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"
ระหวางวันที่ 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
- นายนพรัตน
- นายวิทยา

อุทัยดา
ทะขุย
จันทรสม

รุน 49 กิโลกรัม
รุน 60 กิโลกรัม
รุน 69 กิโลกรัม

4. การแขงขัน ASBC Asian School Boy Boxing Chanpionships Kuwait 2019
ระหวางวันที่ 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
ข
ง

ขันมวยสากลสมัครเลน อันดามันเกมส2019
Thailand International Boxing 2019
ระหวางวันที่ 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
วันที่ 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 กรีฑาอาเซียนสคูลเกมสระหวางวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2562
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
- นางสาวปรางทิพย ชิดโคกกรวด นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย จาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปเทศบาล) ควาเหรียญทอง กระโดดสูงหญิง

2. การแขงขันมวยสากลสมัครเลน รายการ ซีเกมส 2019
ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน -11 ธันวาคม พ.ศ. 2562ณ ประเทศฟลิปปนส
- นายอธิชัย เพิ่มทรัพย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ในรุน 64 กิโลกรัมชาย
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ผลงานระดับประเทศ
1. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมยเกมส ระหวางวันที่ 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
ระหวางวันที่18-21 พฤษภาคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย
- ไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
3. การแขงขันมวยไทยสมัครเลนชิงแชมปประเทศไทย (เยาวชน) ประจําป 2562
ระหวางวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค การกีฬาแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ
ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 11เหรียญทองแดง
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4. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนและยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2562 อ. บานไผ จ.ขอนแกน
- ไดรับรางวัล 20 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง

5. การ
แขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 “ขอนแกน เกมส”
ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแกน
- ไดรับรางวัลทั้งสิ้น25เหรียญทอง 27 เหรียญเงิน 29 เหรียญทองแดง
6. การเเขงขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจําป 2562 ประเภท ข. รุนอายุ 18 ป
30 สิงหาคม 2562 ณ สนามเทพหัสดิน
- โรงเรียน กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ชนะ โรงเรียน โพธินิมิตวิทยาคม 2-1
- โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ไดเลื่อนชั้น สู U18 ดิวิชั่น ก ฤดูกาล 2020
7. การแขงขันกรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ครั้งที่ 65 ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2562
ณ สนามกีฬาหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต
- ไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
8. การแขงขันกีฬาเทควันโดยูยิตสู ยุวชนและเยาวชน ครั้ง 3 วันที่ 14 กันยายน 2562
ณ หางสรรพสินคา เทอรมินอล 21 นครราชสีมา
- ไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

9. การแขงขัน มวยสากลสมัครเลนรายการ ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 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 ระหวางวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562ณ จังหวัดอุดรธานี
- ไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

11. การ
แขงขันกีฬา
นักเรียน
องคกรปกครอง
สวน
ทองถิ่นแหง
ประเทศ
ไทยรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศครั้งที่ 37 "นครระยองเกมส"ระหวางวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562
ณ จังหวัดระยอง
- ไดรับรางวัล 14 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
12. การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส”
ระหวางวันที่ 22-30 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี
- ไดรับรางวัล 18 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
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นอกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง 5 แหง ทีม่ ุงเนนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนสูงสุดในแตละดานตามความถนัดและความสนใจแลว ยังมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนการเตรียมวางรากฐานใหเยาวชนตั้งแตเยาววัยอีกดวย เพื่อให
พรอมสําหรับการเรียนรูในขั้นตอๆ ไป ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดใหมี
กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ดังนี้
กิจกรรมการเรียนการสอน 8 สถานีการเรียนรู

สถานีที่ 1 เด็กเล็กสดใส

การตรวจคัดกรองกอนเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใสใจสุขภาพ

สถานีที่ 2 เด็กเล็กสุขกาย ใจ
หรรษา
การเขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมทําทาทางประกอบเพลง กิจกรรมใชคําคลองจอง
และกิจกรรม Brain Gymเพื่อสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รูจักถูกผิด รูจัก
การควบคุมอารมณ และรูจักการรอคอย
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สถานีที่ 3เด็กเล็กปลอดภัย ใสใจพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติและการทํางานของสมองเพิ่มศักยภาพการเรียนรู

สถานีที่ 4เด็กเล็กเบิกบาน ผสานทักษะ EF
การนํากิจกรรมดนตรีเกมสมาบูรณาการใหเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูรวมกันคิดกิจกรรม
ดนตรีในการฝกเด็กใหหลากหลาย

สถานีที่ 5เด็กเล็กสุขอนามัยดี มีสุข
การดูแลสุขภาพชองปากและฟน การจัดทําหองน้ํา/หองสวมใหเพียงพอ เหมาะสมกับวัย การจัดทําจุดลาง
มือใหเพียงพอ เหมาะสมกับวัย มีน้ําดื่มที่สะอาดเพียงพอตอจํานวนเด็ก การจัดทําสถานที่สําหรับการ
จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของวาง มีสถานที่รับประทานอาหาร โตะ เกาอี้ อุปกรณ ภาชนะใสอาหารที่
ปลอดภัย สะอาด และขนาดเหมาะสม ที่ถูกสุขลักษณะ เพียงพอกับเด็ก
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สถานีที่ 6เด็กปลอดภัย มีวินัยจราจร
สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานสงเสริมความสามารถการเคลื่อนไหวรางกาย และการใชกลามเนื้อมัดใหญเพื่อ
สงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รูจักรอคอย มีน้ําใจ รูรักสามัคคี และรูจักปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และใหเด็กมีนิสัยรักการออกกําลังกาย

สถานีที่ 7 เด็กเล็กเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง
เด็กรูจักพืช และสมุนไพร ในทองถิ่นของตนเอง เด็กรูจักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็ก
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และกระตุนใหเด็กรับประทานผัก

สถานีที่ 8ศาลารวมคิด จิตเจริญ
การประชุมวางแผนการทําความเข้ าใจกับผูปกครอง ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาศูนย
เด็กเล็กเพิ่มมากขึ้นคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขามามีบทบาทหนาที่ของตนเอง และ
รวมกันพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑที่กําหนด ของมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
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ผลงานแขงขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม
และ มหกรรมการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ณเทอรมินอล 21

******************************************
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5. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การกระตุนเศรษฐกิจเมืองโคราช โดยการจัดกิจกรรม
ต า งๆ ทํ า ให โ คราชเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วสร า งรายได เช น งานประเพณี แ ห เ ที ย นพรรษา
งานเทศกาลปใหม งานเทศกาลตรุษจีน งานฉลองชัยชนะทาวสุรนารี งานเทศกาลสงกรานต
งานลอยกระทง และงานมหกรรมหนังสือ ฯลฯ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาไดใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก
สงผลใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเจริญทางเศรษฐกิจไมอาจดํารงอยูอยางยั่งยืน
ได ห ากไม คํานึงถึ งการบริ หารจั ด การด านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยต องมี การใช อย าง
เหมาะสมและมีเหตุผลเพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐาน ดวยหัวใจหลักของการพัฒนา คือ การที่
ประชาชนอยูดีกินดีมีความสุข
กิจกรรมที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดขึ้นเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยวทําใหมี
เงินหมุนเวียนในแตละเดือน โดยกิจกรรมสวนใหญจะจัดณบริเวณสวนสาธารณะที่รายลอมลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารี0ซึ่งเปนสถานที่ที่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดนครราชสีมาตางแวะเวียนเขามา
สักการะจึงเปนเสมือนศูนยรวมความเปนเมืองโคราชที่แฝงไปดวยความเปนตัวตนของเมืองและศักยภาพที่
มีอยูเดิมผนวกกับการรังสรรคแนวคิดในการสืบสานที่ทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางสม่ําเสมอ ทํา
ให เ มื องมี ความคึ กคั ก เต็ มไปด ว ยความสดชื่ น และมี สี สั น ตลอดทั้ งป ซึ่ งนอกจากจะเป น การสื บ ทอด
วัฒ นธรรมประเพณี อัน ดี งามแลว ยั งเป น การใช ป ระโยชน จ ากทุ น ทางวัฒ นธรรมที่มีอยูเ ดิ มกอเกิด เป น
กิจกรรมที่ประชาชนไดมีโ อกาสรวมกันสืบสานอยางตอเนื่องเปนประจําโดยเกิดขึ้นในเมืองตลอดทั้งป
สําหรับภาพรวมการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนกระทั่งปจจุบัน เปนดังนี้
1. งานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2562

73
ประเพณีแหเ ทียนพรรษามีพัฒนาการเกิดขึ้ น เนื่องจากในอดี ตวัดต างๆ ไมมีไฟฟาใช
ชาวบานไดหลอเทียนที่มีขนาดใหญขึ้น ถวายแดพระภิกษุสงฆ เพื่อจุดใหแสงสวางไดตลอดเวลา 3เดือน
ของการจําพรรษา ซึ่งการนําเทียนไปถวายแดพระภิกษุสงฆนั้น ชาวบานมักจัดขบวนแหกันอยางเอิกเกริก
สนุกสนานในปจจุบันมี การนําตนเทียนมาแกะสลักเปนลวดลายตางๆ เชน ลายไทย เรื่องราวตางๆ ที่
เกี่ยวของกับพุทธประวัติ หรือเอกลักษณของแตละทองถิ่น โดยจัดใหมีการประกวดตนเทียน และปฏิบั ติ
สืบทอดตอกันมาจนกลายเปนประเพณี ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 หรือวัน
เขาพรรษา
สําหรั บในป 2562นี้ วันเข าพรรษาตรงกั บวั นที่ 17กรกฎาคม 2562แรม 1ค่ํ า เดื อน 8
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดตระหนักถึงความสําคัญในวันนี้ จึงไดกําหนดจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
ขึ้นเหมือนทุกปที่ผานมา โดยกําหนดจัดงาน ระหวางวันที่ 16–17กรกฎาคม2562 ในงานจัดใหมีกิจกรรม
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ความรูความสามารถของคนในทองถิ่นใหมีอยูสืบไป ทั้งทางดานวิชาการ
และงานฝมือ ตัวอยางเชน การแกะลวดลายลงบนเนื้อเทียนและตนเทียน ซึ่งการที่จะปฏิบัติไดตองเปนผูมี
ความรู ประสบการณและความสามารถสูง จึงเปนที่มาของการประกวดตนเทียนพรรษา และขบวนแหภูมิปญญา
ชาวบานขึ้น ดวยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงาน
นครราชสีมา และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
ประจําป 2562ระหวางวันที่16–17กรกฎาคม2562ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี
สวนสุร
นารี สวนเมืองทอง และสวนอนุสรณสถาน เพื่อเปนการสงเสริมอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของไทยใหคงอยูสืบไป โดยจัดใหมีพิธีเจริญพระพุทธมนต การประกวดตนเทียนพรรษา การประกวด
ขบวนแห การประกวดภาพถาย การแสดงแสง สี เสียง และมหรสพสมโภช
2. งานเทศกาลปใหม ประจําป 2563

ในวันที่ 1มกราคมของทุกปเปนวันขึ้นปใหมตามแบบสากลในปนี้เทศบาลนครนครราชสีมาได
กําหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปใหม เพื่อรักษาไวซึ่งจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น เพื่อความ
เปนสิริมงคลในการดําเนินชีวิตแกตนเองและครอบครัว โดยใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
งานรวมอนุรกั ษ และสืบทอดใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของ
เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป2563ขึ้น
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ดวยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดกําหนดจัดงานวันขึ้นปใหม วันที่ 1 มกราคม 2563ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย การสงความสุข ความ
ปรารถนาดีใหกับพี่นองประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดใหมีพิธีเจริญพระพุทธมนต การอวยพรป
ใหม และพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆ จํานวน 199 รูป
3. งานเทศกาลตรุษจีน ประจําป 2563
ด ว ยเทศบาลนครนครราชสี ม า สมาคม ชมรม มู ล นิ ธิ ตระกู ล แซ ต า งๆในจั ง หวั ด
นครราชสี มา และการทองเที่ ยวแห งประเทศไทย สํ านั กงานนครราชสี มา ได กําหนดจั ดงานเทศกาล
ตรุษจีน ประจําป 2563ระหวางวันที่ 25–26มกราคม2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี และ
สวนสุรนารีเพื่อเปนการสงเสริมอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป และเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดใหมีขบวนแหและกิจกรรมตางๆ

นอกเหนือจากการกระตุนเศรษฐกิจเมืองโคราช โดยการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ที่ทําใหโคราช
เปนแหลงทองเที่ยวสรางรายไดแลว เทศบาลนครนครราชสีมายังไดมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว โดย
เนนการสรางภาพลักษณเชิงคุณคาของไทยสูจิตใจของนักทองเที่ยวดวยเอกลักษณ “ความเปนไทย” และ
การสรางความประทับ ใจผานประสบการณ ที่น าจดจํา ให กับ นักทองเที่ย ว โดยการนําเสนอโครงการ/
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลนครนครราชสีมาใหกับนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติไดเขา มามีสวน
รวมกับกิจกรรมตางๆ ที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาจัดขึ้น โดยมีการดําเนินงานผานโครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
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ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว
การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยวเพื่อใหบริการขอมูลนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศในการเขามาเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา หรือเขตพื้นที่ทองเที่ยวที่มีเขตติดตอ
เป น หลั ก ซึ่ ง การท อ งเที่ ย วนั้ น ถื อ ว า เป น รายได อี ก ทางหนึ่ ง ที่ ช ว ยผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ภายในจั ง หวั ด
นครราชสี ม า และจั ง หวั ด นครราชสี ม ามี วั ฒ นธรรมที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ที่ เ ด น ชั ด ซึ่ ง การท อ งเที่ ย วของ
นักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดนครราชสีมานั้น พบวา มีพฤติกรรมที่นิยมเดินทางเขามาเที่ยวดวยตนเอง
ซึ่ ง การเข า มาเที่ ย วในจั ง หวั ด นครราชสี ม า นั ก ท อ งเที่ ย ว นิ ย มเข า มาสั ก การะอนุ ส าวรี ย ท า วสุ ร นารี
เพื่อความเปนสิริมงคล และเปนสิ่งยืนยันวาไดมาถึงจังหวัดนครราชสีมาแลว ไดทราบถึงขอมูลแหลงอารย
ธรรม ประวัติศาสตร ของจังหวัดนคราชสีมา รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญภายในจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาถึงอารยธรรมของเมืองโคราชอยางแทจริง โดยการแนะนําเสนทางการเดินทาง
ไปในสถานที่สําคัญตางๆ การบอกเลาประชาสัมพันธถึงประวัติความเปนมาของสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
ตางๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว
ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวเทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งอยูบริเวณลานอนุสาวรียทาวสุ รนารี
เปดใหบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยวทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00 – 17.00 น. มีเจาหนาที่ประจําเพื่อ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว สามารถสอบถามดานการทองเที่ยว เชน เสนทางการเดินทาง และสถานที่
ทองเที่ยว และมีเอกสารขอมูลดานการทองเที่ยวตางๆ ใหบริการแกนักทองเที่ยวและประชาชนที่มาติดตอ
สอบถาม
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การจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพดานการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งดานประวัติศาสตร
การทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงเกษตร และแหลงทองเที่ยวอื่นๆ อีกมากการทองเที่ยวในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา มีพื้นที่บางสวนยังคงเห็นความเปนมาทางดานประวัติศาสตรของเมือง วัด คู
เมือง ประตูเมืองแนวกําแพงเมืองเกา รวมทั้งผังเมืองที่เกาแก ที่สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชแหงกรุ งศรี อยุ ธยา และในสมั ย กรุ งรั ตนโกสิ นทร ในรั ชสมัย ของพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งไดเกิดวีรกรรมอันหาญกลาของทานทาวสุรนารี การจัดทําสื่อเพื่อเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสนับสนุนแหลงทองเที่ยวของเมือง รวมทั้งการจัดกิจกรรมงานประเพณีตางๆ ในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาไดจัดทําสื่อไวใหบริการกับ
ประชาชนและนั ก ท องเที่ ย วที่ ส นใจ ในรู ป แบบต างๆ ทั้ ง สื่ อสิ่ ง พิ ม พ สื่ อ อิ เ ลคทรอนิ ค ส แ ละผ านทาง
แอพพลิเคชั่นเทศบาลนครนครราชสีมา Koratcity
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โครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว
จัดขึ้นวันที่ 11– 12กรกฎาคม 2562
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดเล็งเห็นถึงประโยชนจากการสงเสริมและการใหความรูดาน
การทองเที่ยว ใหกับชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนในทุกสาขาอาชีพในเขตเทศบาล ไดคํานึงถึงการ
เป น เจ าบ านที่ ดี การให การดู แล การให บ ริ การ ดานความปลอดภั ย แก นั กท องเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข ามา
ทองเที่ยวที่พํานักภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ไดบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชน เพื่อสนองนโยบายของรัฐ ดานการสนับสนุนและแกไขปญหา และเพิ่มในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยวไดจัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว โดยมีกลุมเปาหมาย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไปเพื่อใหกลุมเปาหมายเหลานี้
ไดมคี วามรูความเขาใจทางดานประวัติศาสตรภูมิศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในแหลงทองเที่ยวโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของตน สามารถชวยเหลือ
และแนะนําแหลงทองเที่ยวใหกับผูมาเยือนไดเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดรักในทองถิ่นของตนเอง ไดเรียนรู
เกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานที่แหลงทองเที่ยวไดฝกฝนทักษะการเปนผูนํา กลาคิด
กลาแสดงออก เสริมสรางความมั่นใจ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการใหบริการชวยเหลือ และรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีตอผูมาเยือนในฐานะเจาบานที่ดี เปนสวนไดชวยใน
การสนับสนุนและการปฏิบัติงานของฝายปกครอง หรือตํารวจในการรักษาความปลอดภัยสถานที่แหลง
ทองเที่ยวสําคัญของพื้นที่ใกลชิดและตอเนื่อง
วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อใหมีอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว ดูแลดานความปลอดภัย แนะนํา ชวยเหลือ ใหกับ
นักทองเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
2.เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับผูเขารับการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว ไดมีความรู มี
ความเขาใจประโยชนที่ไดรับจากการทองเทีย่ วในทองถิ่น
3.เพื่อใหมีอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยวที่มีทักษะในการชวยเหลือนักทองเที่ยว กลาคิดกลา
แสดงออก มีความมั่นใจ เขาใจในระเบียบวาดวยอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว สามารถมีสวนรวม
ในการชวยสนับสนุนกิจกรรมงานของเทศบาล และการปฏิบัติงานของฝายปกครอง ตํารวจในพื้นที่ และ
ตํารวจทองเที่ยว ในการรักษาความปลอดในสถานที่ และแหลงทองเที่ยวสําคัญ
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ภาพประกอบโครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว ประจําป 2562
วันที่ 11กรกฎาคม2562
เวลา 08.00 – 08.30 น. ผูเขารับการอบรมลงทะเบียน

เวลา 08.30 – 09.00 น. นางกัลยนภัสวรรณวิจิตร ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ไดรายงาน
วัตถุประสงคการจัดโครงการฯ โดยมี นายพงษเลิศ สุภัทรวณิชย รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
เปนประธานเปดการอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว และไดกลาวตอนรับผูเขารวม
อบรม ใหแนวทางการนําความรูจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือนักทองเที่ยว เพื่อให
เกิดประโยชนตอการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา

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

เวลา 13.00 น. บรรยายหัวขอเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดในสถานที่ทองเที่ยว โดย
พ.ต.ต.บวร สมบัติธีระ รอง ผกก.สอบสวน สภ.ปากชอง
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วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. บรรยายหัวขอเรื่อง ภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเที่ยว โดย วิทยากรจากตํารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

เวลา 13.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการตอสูปองกันตัวและการควบคุมตัวผูกระทําผิดในแหลงทองเที่ยว
โดย วิทยากรจากตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด/ชุดละ 2 คน
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โครงการอบรมอาสามัคคุเทศกนอยหลานคุณยาพาชมเมือง ประจําปงบประมาณ 2562
จัดขึ้นวันที่ 1 - 3สิงหาคม 2562
เทศบาลนครนครราชสี ม า มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในท อ งถิ่ น ให มี ขี ด
ความสามารถ มีประสบการณ สามารถนําความรูมาปรับใชในชีวิตจริง ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมี
ความภาคภูมิใจในทองถิ่น มีคานิยมในความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหมีความกลาในการ
แสดงออก มีความเปนผูนําตามวิถีแหงความเปนประชาธิปไตย งานสงเสริมการทองเที่ยว ฝายบริการ
และเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา มีหนาที่รับผิดชอบในการ
สงเสริม และใหความรูในการสงเสริมและเผยแพรดานการทองเที่ยว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลตาม(8) การ
ส งเสริ มกิ จ การการท องเที่ ย ว การควบคุ ม บริ การท องเที่ ย ว ให คํ าแนะนํ า ให ความรู เผยแพร แหล ง
ทองเที่ยวหรือกิจกรรมตางๆ ที่ เกี่ยวกับการทองเที่ ยว โดยการดําเนิน งานสงเสริมและพัฒ นาดานการ
ทองเที่ยว และตระหนักถึงการทํางานในรูปแบบการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานของเทศบาล
และหน ว ยงานต า งๆ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และเพื่ อ สนองนโยบายของรั ฐ จึ ง จั ด โครงการการอบรม
มัคคุเทศกนอย หลานคุณยาพาชมเมือง ซึ่งเปนการทํางานรูปแบบบูรณาการ รวมกับ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ที่อยูภายใตการดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา และรว มกับสถาบันอุดมศึกษา ที่สอนในดาน
การทองเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมกับ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจ
บริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมนักเรียนมัคคุเทศกนอย โดย
วิธีการอบรมใหความรูและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการแบงกลุมทํากิจกรรม เพื่อเสริมสรางความรู
และทักษะในการเปนผูนํา สามารถเปนผูสื่อความหมายดานการทองเที่ยว(อาสามัคคุเทศกนอย) และ
การฝกภาคปฏิบัติ โดยลงพื้นที่แหลงทองเที่ยวจริง เพื่อเสริมสรางประสบการณจริงใหกับนักเรียน กลา
แสดงออก สามารถนําไปในการปฏิบัติงานและเผยแพรความรูตาง ๆ ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสถานที่ทองเที่ยว ใหกับนักทองเที่ยว และผูมาเยือนไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพในฐานะอาสาสมัครมัคคุเทศกนอย หรือทูตวัฒนธรรมตามสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่
สําคัญตางๆ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีอาสามัคคุเทศกนอย มีความรู ทักษะ มีประสบการณ กลาแสดงออก สามารถเปนผู
สื่อความหมายดานการทองเที่ยวในทองถิ่น และการนําเสนอกิจกรรมสําคัญตางๆ
2. เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ก นั ก เรี ย นที่ เ ข า รั บ การอบรมได มี ค วามรู ใ นด า นประวั ติ ศ าสตร
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ไดรูถึงประโยชนที่
ไดรับจากการทองเที่ยว
3. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนที่เขารับการอบรมเกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิในศิลปะ
วัฒ นธรรมประเพณี ภูมิป ญญาของทองถิ่ น นํ าไปสู การอนุ รั กษ รั กษาทรัพยากรทางการทองเที่ ย ว
ทองถิ่นตอไป
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ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมอาสามัคคุเทศกนอยหลานคุณยาพาชมเมือง ประจําปงบประมาณ 2562
วันที่ 1 - 3สิงหาคม 2562
นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา 1 – 5 รวม 50 คน เขารับการอบรมและรวม
กิจกรรมปฏิบั ตินั่งรถรางเรียนรูทรั พยากรการทองเที่ย วในเขตเมืองเกาโคราช เดินทางศึ กษาเรีย นรู ที่
วัดพายัพ อนุสาวรียทาวสุรนารี วัดบึง วัดศาลาลอย และ วัดพระนารายณมหาราชวรวิหาร
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ฝ ก การเป น ยุ ว มั ค คุ เ ทศก นํ า ชมเขตเมื อ งเก า สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**************************************
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6. นโยบายดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตคนเมือง พัฒนาการใหบริการดาน
การสาธารณสุข การสวัสดิการสังคม ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง อาทิเชน เพิ่มสถาน
บริ การสาธารณสุข อุน ใจใกล บา น ตามแนวคิ ดคลิ นิก ใกลบ า น พัฒ นาพื้น ที่ คูเ มือ งและ
บริเวณโดยรอบอุนใจสถานีดับเพลิงใกลบาน ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ปลูกตนไมขยาย
ปอดคนเมือง ฯลฯ
หากกลาวถึง “คุณภาพชีวิตของคนเมือง” คงไมสามารถมองเพียงดานใดดานหนึ่ง
เนื่องดวยทุกบริบทรอบดาน ลวนสงผลถึงคุณ ภาพชีวิตและกิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
เมืองทั้งสิ้น เมื่อเปนเชนนี้ การที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสูคนเมืองได ยอมตองอาศัยพลังการรวม
พัฒนาจากทุกฝาย เทศบาลนครนครราชสีมา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของตางผสานความรวมมือ และ
ขานรับนําแนวนโยบายของทานนายกสุรวุฒิ เชิดชัย การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนเมืองมาสูการ
ปฏิ บั ติ ซึ่ ง ทุ ก มิ ติ ข องการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ได ถู ก กํ า หนดเป น ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นา และได นํ า
แนวทางการพัฒนามาสืบสานการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน สามารถผนึกใหเห็นเปน
ภาพรวมของความสุขจากการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในดานตางๆ ดังจะกลาวตอไปนี้

6.1 การพัฒนาการใหบริการดานการสาธารณสุข
การพัฒนาการใหบริการดานการสาธารสุขในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการสาธารสุขและ
สิ่ ง แวดล อ ม ได ดํ า เนิ น งานให บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข แก ป ระชาชนด ว ยการบริ ก ารที่ ค รอบคลุ ม
ทั้ ง ด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป อ งกั น โรคติ ด ต อ และไม ติ ด ต อ รั ก ษาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และการ
ฟนฟูส ภาพ เพื่อใหสามารถบริการประชาชนใหครอบคลุ มในเขตเทศบาลให ไดรับ การบริการทาง
การแพทยไดอยางเทาเทียมกัน โดยในป 2563 เทศบาลไดมีศูนยบริการสาธารณสุขกระจายอยูในมุม
ต า งๆ ของเมื อ งเพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกรวดเร็ ว ในการได รั บ บริ ก ารด า นสุ ข ภาพ ซึ่ ง ศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขทุกศูนยจะมีแพทยใหบริการอยูประจํา รวมถึงบุคลกรทางการแพทยในดานตางๆ ที่พรอม
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)
ทั้ง 5 ศู นย จะเป ดให บ ริการระหวางวัน จั น ทร – วั น ศุ กร ชว งเชา 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. เฉพาะศูนยบริการสาธารณสุขที่ 1 (โพธิ์กลาง)
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ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง

ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ทุงสวาง

ศูนยบริการสาธารณสุข 4
(คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ)

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 สวนพริกไทย

ศูนยบริการสาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง
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ศูนยบริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง
ใหบริการเชิงรับ
ตรวจโรคทั่วไป / รักษาเฉพาะทาง / หัตถการ / รักษาพยาบาลเบื้องตนกรณีฉุกเฉิน

งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (ทุงสวาง)
การบริการดานสาธารณสุข ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
งานเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง
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งานเยี่ยมบานหญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด

งานเยี่ยมบานผูปวยติดเตียงและสนับสนุนผาออมผูใหญ

ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ผูพิการ ผูปวยติดเตียง ในชุมชน

งานคลินิกเด็กดี 0 – 5 ป

89
งานลงพื้นที่คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในชุมชน

งานรณรงคโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)

งานคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019
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ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย)
งานบริการเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2563
ตรวจสุขภาพนักเรียน

งานเยี่ยมบาน
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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. เพื่อเขาประชุมสหวิชาชีพคดีเด็กและเยาวชน 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. ในพื้นที่

งานเสริมสรางภูมิคุมกันโรคเด็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียน

การจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงรวมกับ
ทีมสหวิชาชีพ
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กิจกรรมสนับสนุนการชวยเหลือสนับสนุนอุปกรณทางการแพทยใหแกผูปวยติดเตียง และผูพิการ
รวมกับคณะผูบริหารเทศบาลนครนครราชสีมา

การใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญประจําป แกผูปวยติดเตียง และผูพิการในชุมชน
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ขอมูลสถานสุขภาพ (จํานวนการใหบริการผูปวย)
ยอดผูรับบริการในเวลา
ลําดับ ศูนยบริการฯ
ประจําปงบประมาณ
(จํานวนครั้ง)
2560
2561 2562

ยอดผูรับบริการนอกเวลา
ประจําปงบประมาณ
(จํานวนครั้ง)
2560 2561 2562

ยอดผูรับบริการทั้งหมด
ประจําปงบประมาณ
(จํานวนครั้ง)
2560
2561
2562

ศูนยบริการ
1 สาธารณสุข 1 35,859 29,506 31,704 10,106 11,426 12,984 42,658 40,932
(โพธิ์กลาง)

44,688

ศูนยบริการ
2 สาธารณสุข 2 9,039
(ทุง สวาง)

10,133 10,728

4,804

5,007

4,649 13,903 15,140

15,377

8,778

9,391

5,340

4,987

4,965 14,921 13,765

14,356

6,650

6,543

5,995

4,441

3,529 10,254 11,091

10,072

4,901

5,084 ยังไมเปด 994
ดําเนินการ

1,783

5,895

6,867

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

91,360

ศูนยบริการ
3 สาธารณสุข 3 9,581
(สวน
พริกไทย)
ศูนยบริการ
4 สาธารณสุข 4 4,259
(การเคหะ)
ศูนยบริการ
5 สาธารณสุข 6 1,213
(วัดศาลาทอง)
รวม

1,213

จากขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการในป 2562 ทั้งหมด 10 ดาน โดย
เก็บขอมูลจากผูมารับบริการที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลทั้ง 5 แหง งานฟนฟูสภาพและสงเสริม
แพทยแผนไทย และศูนยพัฒนาฟนฟูผูสูงอายุและผูพิการ (เพาะชํา)
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการใน
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนคา
คะแนนเฉลี่ยทากับ 4.60 เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา
- ประชาชนกลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ ดานเจาหนาที่ใหการตอนรับดวย
อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย 4.68
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- ประชาชนกลุมตัวอยางที่มคี วามพึงพอใจอันดับที่ 2 คือ ดานเจาหนาที่ใหบริการดวยความ
เต็มใจ กระตือรือรน และสะดวกรวดเร็ว คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย 4.66
- ประชาชนกลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจอันดับที่ 3 คือ ดานที่เจาหนาที่ไดแจงขั้นตอน
และเงื่อนไขการบริการใหผูมาติดตอทราบอยางชัดเจน คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย 4.64
และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ดานที่ไดคะแนนความพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย แตโดยรวมมี
ความพึงพอใจระดับมาก
1. ดานที่ศูนยบริการสาธารณสุขใหบริการตรงตอเวลาที่นัดหมาย
2. ดานที่ศูนยบริการสาธารณสุขมีเครื่องมือที่ทันสมัย พรอมใหการรักษาพยาบาล
3. ดานที่ศูนยบริการสาธารณสุขมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑไวเพียงพอตอการ
ใหบริการ
ทั้งนี้ เทศบาลนครนครราชสีมายังมีนโยบายในการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะตองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
มาตรา 3 “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ” หมายความว า กลไกและกระบวนการในการประสานความ
รวมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการสงตอผูรับบริการ และการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวย
บริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยการจัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขซึ่งเปนหนวย
บริการปฐมภูมิใหกระจายอยูตามพื้นที่ใหเกิดความครอบคลุมในการใหบริการดานสุ ขภาพที่ใกลชิด
ประชาชนมากที่สุด และเปนการลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ควบคูไปกับการ
ดูแลปกปองทรัพยสินของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะดานการปองกัน
อัคคีภัยใหเกิดความครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 จึงมีนโยบายกอสร างศู นยบ ริการสาธารณสุข 5 และสถานีดั บเพลิงย อย บริ เวณใกล
หมูบานจามจุรี ซิตี้ ลากูน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร 1 ตารางวา
ดังนั้น เพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและลดความสูญเสีย
แกชีวิตทรัพยสินอันเกิดจากสาธารณภัยตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําเวทีประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 5
และสถานีดั บ เพลิ งย อย จากประชาชนที่อาศัย อยูในพื้น ที่ ใกล เ คีย งที่ส าธารณประโยชน ดั งกล าว
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมศูนยการคาเทอรมินอล 21
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สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมประชุมประชาคมรวมแสดงความคิดเห็นการกอสราง
ศูนยบริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงยอย เทศบาลนครนครราชสีมา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.53 เรียงลําดับดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการประชุมประชาคมรวมแสดงความคิดเห็นกรณีการกอสราง
ศูนยบริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงยอย เทศบาลนครนครราชสีมา อยูในระดับพึงพอใจ
มาก คาคะแนนเฉลี่ย 4.38
1.1 สถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมประชุมประชาคมอยูในระดับพึงพอใจมากคาคะแนน
เฉลี่ย 4.47
1.2 การอํานวยความสะดวกการประสานงานในการประชุมประชาคมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย 4.43
1.3 การประชาสัมพันธการประชุมประชาคม อยูในระดับพึงพอใจมาก คาคะแนน
เฉลี่ย 4.35
1.4 รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการประชุ ม ประชาคมอยู ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก
คาคะแนนเฉลี่ย 4.33
1.5 ระยะเวลาที่ใชในการประชุมประชาคมอยูในระดับพึงพอใจมาก คาคะแนนเฉลี่ย
4.33
2. ผลที่ไดรับจากการเขารวมทํา ประชาคมอยูในระดับพึ งพอใจมากที่สุด คาคะแนน
เฉลี่ย 4.58
2.1 กิจกรรมโครงการเกิดประโยชนตอประชาชนอยูในระดับ /พึงพอใจมากที่สุ ด
คาคะแนนเฉลี่ย 4.59
2.2 ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 4.57
3. ความพึงพอใจในภาพรวมตอกิจกรรมการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข และ
สถานีดับเพลิงยอย เทศบาลนครนครราชสีมาอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ย 4.63
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. เปนการประชาคมที่ดี ทําใหทราบถึงการทํางานของเทศบาลที่โปรงใส
2. เปนขาวดีและเห็นดวยกับการตั้งศูนยบริการสาธารณสุข เพราะทําใหประชาชนที่
อยูในพื้นที่บริเวณนั้น เดินทางไปรับบริการไดสะดวก หากมีศูนยบริการเกิดขึ้นในบริเวณนี้จะเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนเปนอยางมาก
3. ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี และหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําให ประชาชนมี
ความสุขและเปนประโยชนสะดวกตอการรับบริการ
4. ตองการใหมีแพทยอยูรักษาตลอดเวลาของการเปดศูนยบริการ
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บทสัมภาษณของผูมาเขารวมกิจกรรม
ขอคําถาม ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการสรางศูนยบริการสาธารณสุขและสถานีดับเพลิงยอย 5

พระอธิการไพลิน สิริพุทโต
เจาอาวาสวัดทาตะโก
“เห็นควรสราง สรางศูนยบริการก็เปรียบเสมือนสรางชีวิตของคนใหดีขึ้น ควรสราง
ศูนยบริการ แบบนี้ใหมากเปรียบเสมือนการสรางรานคาใหเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน”

นางสุชาดา ปราณีตพลกรัง
ประธานชุมชนบุมะคา
“เห็นควรสราง เพราะประชาชนโซนเขต 4 จะไดไมตองเขามาใชบริการของศูนยบริการอื่นๆ
ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง สะดวกตอผูสูงอายุที่ตองไปรับยา และในการสรางสถานีดับเพลิง
จะสะดวกพรอมใหบริการมากขึ้นชาวบานมีความสุขตอการมีศูนยบริการอยูใกลบาน”

100
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการ
และการมีสว นรวมจากภาคีเครือขาย
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือขายปองกันและควบคุมโรคติดตอ เขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพื่ อเสริมสรางทักษะความรู  ความเขาใจเกี่ ย วกั บ สถานการณโ รคติ ดต อที่สํ าคั ญ
โรคติดตอที่ ตองเฝาระวัง การดําเนินการเพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอแบบภาคีเครือขาย การ
ประชุมกลุมเพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการดําเนินงานรวมกัน สรางแกนนําสุขภาพปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
สิ่งที่ผเู ขารับการอบรมไดรับ
1. รับทราบสถานการณของโรคติดตอที่สําคัญในระดับเทศบาล จังหวัด และประเทศ
2. ความรูความเขาใจในเรื่องโรคติดตอสําคัญ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา โรคติดตอนําโดย
แมลง อาหาร และน้ํา
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการปฏิบัติงานที่ไดผลดีจากผูที่มีผลงานดีเดนในชุมชน วัด
โรงเรียน
การดําเนินงานเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
เทศบาลนครนครราชสีมา
จัดประชุมเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) หารือ
แนวทาง ดําเนินการเพื่อเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 รวมกับภาครัฐ
และเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อาทิ ตลาด หางสรรพสินคา โรงแรม สถานศึกษา เพื่อ
หาวิธีและแนวทางปองกันโรคดังกลาว ในวันที่ 31 มกราคม 2563

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานเพื่อเฝาระวั งปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สาย
พันธุใหม 2019 แกเจาหนาที่หนวยปฐมภูมิในเขตเทศบาลนครฯ ทั้ง 15 แหง แกนนํา อสม. จํานวน
98 ชุมชน อาจารย สถานศึกษา /กลุม และครู / เพื่ อสรางความรู ความเขาใจและตระหนักในการ
ปองกันการติดเชื้อดังกลาว และเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธชุมชน สถานศึกษา ของตนเองตอไป
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รณรงคใหความรูในเรื่องการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019
โดยเจาหนาที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ออกรณรงคประชาสัมพันธสาระความรูในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 แกสถานประกอบการตลาด และสถานศึกษา
ดังนี้
สถานประกอบการตลาด จํ านวน 15 แห ง ได แก ตลาดป องแป ง ตลาดไนทบ านเกาะ
ตลาดอาร เ อ็ น ยาร ด ตลาดย า โม ตลาดแม กิ ม เฮง ตลาดกลางการเคหะ ตลาดหนองไผ ล อ ม
ตลาดประปา ตลาดเพ็ ช รสี ม า ตลาดหั ว รถไฟ ตลาด 100 ป เมื อ งย า ตลาดหลั ง เดอะมอลล
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
(อนุ ส รณ 70 ป เทศบาล), โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด สะแก, โรงเรี ย นสุ ขานารี และโรงเรี ย นราชสี มา
วิทยาลัย
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กิจกรรมรณรงคและใหความรูแกผมู ารับบริการในศูนยบริการสาธารณสุข ทั้ง 5 แหง

กิจกรรมรณรงคและใหความรูแกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

กิจกรรมลางทําความสะอาด และพนยาฆาเชื้อ
เพื่อเปนการปองกันการแพรกระจายเชื้อ จึงไดขอความรวมมือในสถานประกอบการตางๆ
ในเขตพื้นที่รวมกันรณรงคล างทําความสะอาด 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
เจลแอลกอฮอลแกโรงเรียนที่เปนสนามสอบ O-Net จํานวน 15 แหง เพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และโรคไขหวัดใหญ
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สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สําหรับรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แกชุมชน
กลุม ทั้ง 98 แหง และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และใหยืมเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด สําหรับรณรงคและปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แกสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา

105

กลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ดําเนินการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการกลุมเสี่ยงและกลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให ค วามรู แ ละส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความตระหนั ก ในการป อ งกั น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตามหลัก 3อ คือ อาหาร อารมณ และออกกําลังกาย
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และกลุมปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
สิ่งที่ผูเขารับการอบรมไดรับ
1. ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
2. ความรูเรื่อง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อลดอัตราการเกิดผูปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
3. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนตา ไต เทา เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอนในกลุมปวย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
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ศูนยพัฒนาฟน ฟูผูสูงอายุและผูพิการ
โครงการฟนฟูสมรรถภาพและสรางเสริมสุขภาพ
แกผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผูพิการ โดยบูรณาการระหวาง อปท. ศูนยแพทยฯ /ศูนยบริการ
ดานสุขภาพ 15 แหง และภาคประชาชน (อสม./care giver)
- การสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผูพิการรวมกับหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่

การบริการสุขภาพเชิงรุก/เยี่ยมบาน สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย (การใหยืม)
- ญาติ/ผูสูงอายุ รับการสนับสนุนอุปกรณการแพทยจากเทศบาลนครนครราชสีมา

- เพื่อใชในการฟนฟูสมรรถภาพ สรางเสริมสุขภาพ แกผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผูพิการ
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งานเวชกรรมฟนฟูและสงเสริมแพทยแผนไทย
มีหนาที่ 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

2,131

100.00

รวม
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กลุมงานสัตวแพทย
มีห น าที่ ความรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานสั ตวแพทย งานควบคุ มโรคจากสัต ว สู คน งานคลิ นิ ก
สัตวเลี้ยง งานรณรงคปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากสุนัขและสัตวอื่นๆ ตามฤดูกาล
ฯลฯ
วันจันทร – วันอังคาร

เวลา
เวลา
วันพุธ
เวลา
วันพฤหัสบดี – วันศุกร เวลา
เวลา

การเปดใหบริการ
08.30 – 12.00 น. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
13.00 – 16.00 น. ออกดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน
08.30 – 16.30 น. ทําหมันสัตวเลี้ยง
08.30 – 12.00 น. ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
13.00 – 16.00 น. ออกดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน

การสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงประจําป 2562
ผลสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง 98 กลุม/ชุมชน
ประจําป 2562 สรุปขอมูลเบื้องตนดังตอไปนี้
ตารางการสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงภายในเขตเทศบาลฯ
ปที่สํารวจ
ป 2562

แหลงขอมูล

ภายในชุมชน
สุนัข (ตัว)
แมว
รวม
(ตัว)
(ตัว)
6,714
3,424 10,138

วัดและสถานที่สาธารณะ
สุนัข
แมว
รวม
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
581
260
841

รวม
ทั้งสิ้น
(ตัว)
10,979

จากตารางสํารวจประชากรสัตวเลี้ยงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา มีสัตวเลี้ยงรวม
ทั้งสิ้น 10,979 ตัว โดยแบงเปนสัตวภายในชุมชน จํานวน 10,138 ตัว คิดเปนรอยละ 92.34 เปนสุนัข
6,714 ตัว และแมว 3,424 ตัว และสัตวในวัดและสถานที่สาธารณะ จํานวน 841 ตัว คิดเปนรอยละ
7.66 เปนสุนัข 581 ตัว และแมว 260 ตัว
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การใหบริการคลินิกสัตวเลี้ยงแสนรัก
มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการรักษาเบื้องตนแกสัตวปวย สงเสริมการเลี้ยงดูสัตวอยางถูกวิธี
ปองกันโรคในสัตวเลี้ยงไมใหมีการติดตอสูคน รวมทั้งใหบริการทําหมันแกสัตวเลี้ยงในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา การบริการในสวนของคลินิกรักษาพยาบาลสัตวเลี้ยงประกอบไปดวยการตรวจรักษา
สัตวปวย การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพสัตว และการสงเสริมสุขภาพสัตวเลี้ยง เชน การถายพยาธิ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา การกําจัดเห็บหมัด เปนตน
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของประเภทบริการ และชนิดของสัตวที่มารับบริการ
ประเภทบริการ
1.การรักษาพยาบาล
2.การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
3.การผาตัดทําหมัน
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ

ชนิดสัตว
สุนัข(ตัว) แมว(ตัว)
98
181
817
445
29
65
944
691
57.74
42.26

รวม(ตัว)

คิดเปนรอยละ

279
1,262
94
1,635
100

17.06
77.19
5.75
100

จากตารางแสดงจํานวนและรอยละของประเภทบริการ และชนิดของสัตวที่มารับบริการ พบวา
ประเภทของการรับบริการมากที่ สุด คือ การฉีด วัคซี นโรคพิษสุนัขบา จํานวน 1,262 ตัว คิด เป น
รอยละ 77.19 อันดับที่ 2 คือ การรักษาพยาบาล จํานวน 279 ตัว คิดเปนรอยละ 17.06 และอันดับ
สุดทาย คือ การผาตัดทําหมัน จํานวน 94 ตัว คิดเปนรอยละ 5.75 และชนิดสัตวที่มารับบริการมาก
ที่สุด พบวา เปนสุนัข จํานวน 944 ตัว คิดเปนรอยละ 57.74 และแมวจํานวน 691 ตัว คิดเปนรอยละ
42.26
ภาพกิจกรรมการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
กลุมงานสัตวแพทยออกหนวยฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาประจําปที่ชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา โดยเจาของสัตวเลี้ยงทุกคนจะไดรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 2019 จากทีม อสม.
กอนที่จะนําสัตวเลี้ยงเขารับบริการ

111
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสคู น
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ (อสม.) เพื่อเปนเครือขายใน
การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน
500 คน โดยผูเขารับการอบรมไดรับฟงการบรรยายในหัวขอตางๆ ดังนี้
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยกลุมงานสัตวแพทย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เรื่ อ ง โรคจากสั ต ว ภั ย ใกล ตั ว ที่ ค นมองข า ม โดย นายบํ า เพ็ ญ เกงขุ น ทด เจ า พนั ก งาน
สาธารณสุขอาวุโส สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9
เรื่ อ ง โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ภั ย ใกล ตั ว ที่ ม องไม เ ห็ น และการดํ า เนิ น โครงการสั ต ว ป ลอดโรค
คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ า ตามพระปณิ ธ านศาสตราจารย พลเอกหญิ ง พลเรื อ เอกหญิ ง
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดย นายรัชภูมิ เขียวสนาม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
การประเมินผลจากแบบทดสอบความรูเรื่องโรคติดตอจากสัตวสูคนชุดเดียวกัน ซึ่งทําการ
ทดสอบทั้งกอน และหลังการอบรม พบวาภายหลังการอบรมแกนนําสาธารณสุขไดรับความรูเพิ่มมาก
ขึ้นรอยละ 91 และสามารถตอบแบบทดสอบไดอยางถูกตองถึงรอยละ 97
ภาพกิจกรรมการอบรมตามโครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน ประจําป 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)
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6.2 การพัฒนาดานการสวัสดิการสังคม
การชวยเหลือผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปงบประมาณ 2563
ดวยเทศบาลนครนครราชสีมาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งซึ่งมีหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ในการจัดสวัสดิการสังคมแกประชาชนใน
พื้น ที่ต ามพระราชบั ญญั ติกําหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ านาจใหแก องค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) และ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ไดใหอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นในการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส แก
ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสี ม าได ดํ า เนิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ด อ ยโอกาสในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ในปงบประมาณ 2563 ดานการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูด อยโอกาส การใหความชวยเหลือบุคคลไรบาน ผูไรสถานะทางทะเบียนราษฎร
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กลุมควบคุมโรคเขตเมือง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา รวมกับเทศกิจ
เทศบาลนครนครราชสีมา และศูนยควบคุมคนไรที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ตามหาผูปวยเรรอนในเขต
เมือง เพื่อเขารับการตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษา
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กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา ไดประสานงานกับศูนยคุมครอง
คนไรที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อลงพื้นที่สํารวจและชวยเหลือครอบครัวผูดอยโอกาส
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

การลงเยี่ยมบานผูดอยโอกาสชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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การชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา ใหความชวยเหลือเบื้องตนกับเด็กดอยโอกาส
ที่บิดา มารดา ทอดทิ้ง ไมสงเสียเลี้ยงดู เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใหคําปรึกษาแกเด็ก ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องถึงระดับที่จะนําไปประกอบวิชาชีพได
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กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามความเปนอยูครอบครัว ราย นางสุข ศรราม และ
เด็กกําพรา 2 คน บริเวณภายในชุมชนวัดหนองบัวรอง

การชวยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุ
คนพิการใหเหมาะสมและปลอดภัย งบประมาณอุดหนุนทั่วไป หลังละไมเกิน 20,000 บาท จาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา

117

การมอบเงินชวยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย บริเวณตลาดแมกิมเฮงรวมทั้งสิ้น
จํานวน 86 ราย
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การมอบเงิน และถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบวาตภัย
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดทํา “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอายุขึ้น เนื่องดวยประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูสูงอายุอาศัยอยูตามลําพังมากขึ้น เชนเดียวกับสังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดมีการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เชน การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การตรวจสุขภาพประจําปผูสูงอายุ เปนตน

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
ประจําปงบประมาณ 2562
1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
แบงเปนชวงอายุ ดังนี้
อายุ 60 - 69 ป
อายุ 70 - 79 ป
อายุ 80 - 89 ป
อายุ 90 ป ขึ้นไป
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

จํานวน 16,550 คน

คิดเปนเงิน 131,225,300 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คิดเปนเงิน
คิดเปนเงิน
คิดเปนเงิน
คิดเปนเงิน
คิดเปนเงิน
คิดเปนเงิน

9,530
4,877
1,906
237
2,126
119

คน
คน
คน
คน
คน
คน

67,404,600
41,611,500
18,999,200
3,210,000
20,200,800
718,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ในการนี้เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ประจําป 2563 เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพสตรี สรางจิตสาธารณะ รวมไปถึงการสรางความเขมแข็ง
ในกลุมสตรี และการรับรูถึงสิทธิ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับสตรี ซึ่งการพัฒนาสตรีเปนฐานราก
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทองถิ่น และชุมชนใหพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น และเปนอีกบทบาทหนึ่ง
ที่จะนําพาใหประเทศ ทองถิ่น และชุมชน พัฒนาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รัฐบาลมีนโยบายใหจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2558 เปนตนไป โดยปงบประมาณ 2559 รายละ 400 บาทตอเดือน และรายละ 600 บาทตอเดือน
ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนไป ตอมาในป 2562 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหขยาย
ระยะเวลาใหเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแตแรกเกิด – 6 ป แบบขยายฐานรายไดไมเกิน
100,000 บาท ตอคนตอป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 เปนตนไป และใหกับกลุมเปาหมายเด็กที่
เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป ดังนี้
1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปงบประมาณ 2559 รับตอเนื่องจนถึงอายุ 6 ป
2. เด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไมเคยไดรับสิทธิ์ มีสิทธิ์ไดรับเงินตั้งแต
ปงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ป
3. เด็ กที่ เ กิ ด ตั้ งแต ป งบประมาณ 2562 ได รั บ สิ ทธิ์ ครบจนอายุ ครบ 6 ป ทั้ งนี้ เ ด็ กต องมี
สัญชาติไทย และอยูในครัวเรือนผูมีรายไดนอย
รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ประจําป 2562
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดถายโอนภารกิจงานฌาปนกิ จ
สงเคราะห ใ ห แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ าเนิ น การควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และส ง เสริ ม การ
ดําเนินงาน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
เทศบาลนครนครราชสี ม า ได รั บ การถ า ยโอนภารกิ จ งานสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547
จํานวน 11 สมาคม ซึ่งปจจุบันมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ทั้งสิ้น 7 สมาคม ดังนี้
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฌ.ศ.ร) จังหวัดนครราชสีมา
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองนครราชสีมา จํากัด
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของผูฝากเงิน ธ.ก.ส สาขานครราชสีมา
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา ธ.ก.ส อําเภอเมืองนครราชสีมา – ขามทะเลสอ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนชวยเพื่อนสหกรณออมทรัพยจังหวัดนครราชสีมา
7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารและเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายของสมาคมฯ และสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตามระเบียบ
2. เพื่ อได แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ ในด า นบริ ห ารงานสมาคมฯ ระหว า งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห
3. เพื่อสรางเครือขายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เทศบาลนครนครราชสีมาไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหเพื่อใหดําเนินงานฌาปนกิจสงเคราะหของคณะกรรมการดําเนินงานสมาคมฯ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงไดกําหนดจัดการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ขอ บังคับที่เกี่ยวของ
ตลอดจนหลักการบริหารจัดการที่ดีใหเกิดประโยชนแกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งเพื่อให
สมาคมฯ ไดทราบข อมูลขาวสารที่เปนประโยชนการบริหารจัดการ จึงไดจัดทํ าโครงการอบรมให
ความรูแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหขึ้น
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โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2562

การประชุมใหญสามัญประจําปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

125
การสงเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากผลของสงครามการคา ในชวงกอนเกิดสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอเนื่องมาถึงปจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) สงผลใหธุรกิจเกิดการชะลอตัวและ/หรือหยุดชะงัก อาทิ การสงออก การทองเที่ยว รายไดและ
การจ างงานลดลง ส งผลให ห นี้ ภ าคครั ว เรื อนยั งคงเป น ป ญหาของประชาชน และมี โ อกาสก อหนี้
นอกระบบเพิ่มขึ้น อัตราการวางงานสูงขึ้น ปญหาเศรษฐกิจเหลานี้ยังสงผลกระทบตอปญหาทางสังคม
และอื่นๆ เปนอยางยิ่ง เห็นไดจากอัตราการฆาตัวตายจากปญหาหนี้สินของคนไทยสูงขึ้น ปญหาถูก
ติดตามทวงหนี้ ถูกยึดทรัพย ปญหาครอบครัว แตกแยก ปญหาคุณภาพการศึกษาของเด็กเยาวชน
ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดซึ่งมีจํานวนผูคา ผูเสพยาเสพติดสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น หนทาง
หนึ่งที่จะบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นได คือ การมีรายไดที่เพิ่มขึ้น และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
อยางจริงจัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจสําคัญคือ การปฏิบัติหนาที่ดานการบริการ การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประชาชนในทองถิ่น อาทิ สรางงาน สรางรายได สงเสริม
อาชี พ อิ ส ระและการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นอาชี พ บนพื้ น ฐานของการลดรายจ า ย สร า ง
รายได ขยายโอกาสใหแกประชาชน กอปรกับประชาชนในชุมชนตาง ๆ มีความประสงคใหเทศบาล
นครนครราชสีมา สงเสริมอาชีพและรายได ในรูป แบบ การส งเสริ มความรู ฝกอบรมทักษะดาน
วิชาชีพ การสงเสริมวิชาการ การบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพผูผลิต สรางเครือขายผูผลิต พัฒนา
ผลิตภัณฑ และการสงเสริม การตลาด ดังนั้ น เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจั ดทําโครงการและ
กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาอาชีพขึ้น
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรู และทักษะทางวิชาชีพ
เพื่อสงเสริมอาชีพ สงเสริมการตลาด สรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและผูผลิตสินคาOTOP
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากชุมชน ผูผลิต ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ OTOP
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม รวมกลุม รวมคิด รวมทํา รวมกันพัฒนา กอใหเกิด
ความรัก ความสามัคคีในชุมชน และสรางเครือขายผูผลิตสินคา
7. เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจในหลักการดําเนินชีวิต แนวทางตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
ประชาชนทั่วไป 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 ที่ทําการชุมชนโคราชคฤหาสนทอง

2. ฝกอบรมหลักสูตร แกงบวช ตมขาหมูถั่วดํา เกี๊ยวซา ครองแครงกรอบ ณ ชุมชนหลักรอย
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3. ฝกอบรมหลักสูตร ขนมจีนน้ํายาปู ขนมจีบ ซาลาเปา ณ ที่ทําการชุมชนปาริชาต

4. ฝกอบรมหลักสูตร กระเปาถักเชือกรม ณ ศาลาอเนกประสงคชุมชนวัดทุงสวาง
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5. ฝกอบรมหลักสูตร เตาฮวยฟรุตสลัด ณ ศาลาอเนกประสงคชุมชนพานิชเจริญ

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

8. ฝกอบรมหลักสูตร กุยชายหยก ถั่วเคลือบ ถั่วทอดสมุนไพร 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 งานชางพื้นฐานภายในบาน 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 เครื่องดื่มเพื่อการคา 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
ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ภาพประกอบ รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
เฉากวยโบราณโดยผูประกอบการ คุณแสนสุข เติมศรีสุข
ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ภาพประกอบ รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
หมอสวางแพทยไทยโดยผูประกอบการ คุณณภาดา แยมโคกสูง
ออกอากาศเมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2563
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ภาพประกอบ รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
เบาะรองนั่ง / หมอน โดยผูประกอบการ คุณสิริกาญจน แววเศรษฐ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ภาพประกอบ รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
เครื่องคั่วกาแฟ กาแฟสูตรขีช้ ะมด โดยผูประกอบการ คุณกิตติโชติ นนทพละ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ภาพประกอบ รายการตลาดชุมชนเทศบาลออนไลน
มือจับผลไม โดยผูประกอบการ คุณสมโภชน ชื่นจันทนแดง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
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เผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑ ทางแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครนครราชสีมา Koratcity

139
ภาพการสัมมนา
โครงการสรางเครือขายผูผลิตสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่ 21 มกราคม 2563
ณ หองประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา

ภาพประกอบ สงเสริมการขึ้นทะเบียน 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” ของกระทรวงมหาดไทยที่ไดจัดทําขึ้น เปนกรอบ
แนวทางการดํ าเนิ น งานเพื่ อจั ด การขยะมู ล ฝอยต น ทาง (การคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ณ แหล งกํ าเนิ ด )
การจัดการกลางทาง (จัดทําระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอย) และการจัดการปลายทาง (การกําจัด
ขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการ
3Rs
เทศบาลนครนครราชสีมาไดคัดแยกขยะ 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป
และ ขยะพิ ษ โดยมี การเก็ บ ขนขยะแบบแยกประเภท และกํ าจั ด อย างถู กสุ ขลั กษณะทุ กประเภท
ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย (Zero Waste) ปจจุบัน
ดําเนินการคัดแยกขยะครบทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา นอกจากนั้นยังมีเครือขายรวม
คัด แยกขยะ เช น สถานศึ กษา วั ด สถานประกอบการ ตลาด ร านอาหาร หน วยงานต างๆ เป น ต น
ในภาพรวมมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนประมาณ 101 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 35.3 จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ทั้งหมด
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ผั ง การคั ด แยกขยะ รวบรวม เก็ บ ขน การนํ า กลั บ มาใช ป ระโยชน แ ละการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
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
รุนที่ 1 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 (อบรมประธานคณะกรรมการชุมชน)
รุนที่ 2 วันพุธที่ 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 (การอบรมหลัง)
- ผู เ ข าอบรมมี ความรู ความเข าใจและสามารถทํ าแบบทดสอบได คะแนน ร อยละ 60
ขึ้นไป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 83.10 ของจํานวนผูสงแบบทดสอบทั้งหมด ตามรายละเอียด
ดังนี้
สง
ผานการทดสอบ ไมผานการทดสอบ
ที่
ผูเขาอบรม
แบบทดสอบ ไดคะแนนรอยละ ไดคะแนนต่ํากวา
(คน)
60 ขึ้นไป (คน) 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
ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการจัดอบรมในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.1 ระดับมาก
คิดเปนรอยละ 57.4 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 15.8 ระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.7 และ
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0 ตามรายละเอียด
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด
คน %
1.วิทยากร
40 30.3
2.สถานที/่ ระยะเวลา/อาหารวาง 33 25.0
3.ความรูความเขาใจ
30 22.7
4.การนําความรูไปใช
30 22.7
สรุปภาพรวม
25.1

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย
คน % คน % คน %
74 56.1 17 12.9 1 0.7
76 57.6 22 16.7 1 0.7
64 48.5 31 23.5 7 5.3
89 67.4 13 9.9
0
0
57.4
15.8
1.7

นอยที่สุด
คน %
0 0
0 0
0 0
0 0
0
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ภาพประกอบการอบรมโครงการเฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียง

2. ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน
ตรวจวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน
ผลการจัดกิจกรรม มีดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2562 บริเวณที่มีการจราจรหนาแนนและพื้นที่ออนไหว
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 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)
วันที่ทําการ
ทดสอบ

สถานีทดสอบ
โรงเรียนเทศบาล 3
(ยมราชสามัคคี)

2 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
8 ธันวาคม 2562
คาเฉลี่ย

14
26
27
29
24

สถานีทดสอบ
สถานีทดสอบ
แยกโรงพยาบาล
สามแยกบิ๊กซี 1
มหาราชนครราชสีมา
– เทอรมินอล 21
ถนนชางเผือก
12
23
33
31
25

19
30
37
36
31

คามาตรฐานเฉลี่ย
24 ชั่วโมง
(มคก./ลบ.ม.)

50
50
50
50
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ครั้งที่ 2 วันที่ 22 – 30 เมษายน 2563 บริเวณที่มีการจราจรหนาแนนและพื้นที่ออนไหว
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 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)
วันที่ทําการ
ทดสอบ
22 เมษายน 2563
24 เมษายน 2563
26 เมษายน 2563
28 เมษายน 2563
30 เมษายน 2563
คาเฉลี่ย

สถานีทดสอบโรงเรียน
สถานีทดสอบ
เทศบาล 3
สามแยกบิ๊กซี 1 – เทอรมินอล 21
(ยมราชสามัคคี)
26
25
16
18
35
24

32
34
19
23
45
31

คามาตรฐานเฉลี่ย
24 ชั่วโมง
(มคก./ลบ.ม.)
50
50
50
50
50
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สรุปผลการดําเนินงาน
กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)
1. จัดเก็บขยะมูลฝอย
ปริมาณเฉลี่ยรวม 198.12 ตัน/วัน
 ขยะทั่วไป
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
1.ร 1.รถขยะอัดทาย 28 คัน
2.ร 2.รถขยะคอนเทนเนอร 4 คัน
3.ร 3.รถขยะอินทรีย 2 คัน
4.ร 4.รถเก็บกิ่งไม 2 คัน
5.ร 5.รถบรรทุกน้ํา 1 คัน
6.รถพัฒนาความสะอาด 1 คัน

อัตราการ
ใชน้ํามัน
(กม./ลิตร)
4.88
5.42
5.41
4.65
2.55
4.69

ความเร็วเกิน
80 กม./ชม.
(ครั้ง/วัน)
2.58
1.20
0.85
0.20

4. เรื่องรองเรียน 1132/คํารองตางๆ รวม 368 เรื่อง
 ขอตั้งถังขยะ/ยายถังขยะ 125 เรื่อง
 เก็บขนขยะทั่วไป
121 เรื่อง
 เก็บกิ่งไม/เศษวัสดุ
61 เรื่อง
 พัฒนาความสะอาดพื้นที่ 61 เรื่อง
- อื่นๆ ขอใชรถสุขาเคลื่อนที่

ฝาฝนจุด
อันตราย
(ครั้ง)
-

ออกนอก
สถานที่
(ครั้ง)
-

รอยละ 33.98
รอยละ 32.88
รอยละ 16.57
รอยละ 16.57

จํานวน เรื่อง 160

5. สํารวจปริมาณขยะในสถานประกอบการสงใหสํานักการคลังเพื่อใชพิจารณาปรัดลด
คาธรรมเนียมขยะ ไดแก หางสรรพสินคา โรงแรม รานอาหาร ตลาดสด โรงเรียน
โรงพยาบาล ระหวางวันที่ 9 – 15 เมษายน 2563 รวม 7 วัน สํารวจจํานวน 120 ราย
พบวาสวนใหญมีปริมาณขยะลดลงจนถึงไมมีขยะ
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ทําความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะในเขตเทศบาล และพัฒนาสิ่งแวดลอม ทําความสะอาด
ที่สาธารณะในชุมชน ไดแก ตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม เก็บขนขยะ และ เศษวัสดุในชุมชน
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การจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ลําตะคองเปนลําน้ําสาขาของลําน้ํามูล ชวงที่ผานเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีระยะทาง
12 กิโลเมตร มีสภาพถูกบุกรุกจากอาคารบานเรือนที่ตั้งอยูริมลําน้ํา บางชวงมีการกัดเซาะตลิ่งและ
ลําน้ํามีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสน้ํา สภาพในลําน้ําบางชวงมีการเจริญเติบโตของวัชพืชกีดขวาง
ลําน้ํา มีการสะสมของดินตะกอนที่พัดพามาตกตะกอนในลําน้ํา มีการระบายน้ําเสีย ทิ้งน้ําเสียลงสู
ลําตะคองโดยไมผานการบําบัดหรือมีการบําบัดแตยังไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ทั้งน้ําทิ้ง
จากการเกษตรกรรมที่อยู ใกล ลําตะคองที่ มีทั้งปุ ย เคมี สารกํ า จั ดศั ต รูพืช คุ ณภาพน้ํ าในลําตะคอง
ชวงที่ผานเขาเมืองลดต่ําลงตั้งแตเขื่อนคนชุมเปนตนมา และมีปริมาณน้ํานอยลงจนไมสามารถรักษา
สภาพระบบนิเวศนและสิ่งมีชีวิตในลําน้ําได

จากแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพน้ําในแหลงน้ําตางๆ ภายใตแผนการ
จัดการคุณภาพน้ําของประเทศระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เทศบาลนครนครราชสีมาได
นํามาใชเปนแนวทางในการจัดการน้ําเสียภายในเขตเทศบาล เพื่อการพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํามูล ดังตอไปนี้
1. มีโครงขายระบบระบายน้ําและรวบรวมน้ําเสีย นําไปบําบัดกอนปลอยลงสูลําตะคอง
ปจจุบันในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีโครงขายทอระบายน้ํารวบรวมน้ําเสียครอบคลุมรอยละ 90
ของพื้นที่ นําน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียแบบเลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) จํานวน 3 ชุด
ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับน้ําเสียเขาบําบัดไดวันละ 70,000 ลูกบาศกเมตร ปจจุบันปริมาณ
น้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัดเฉลี่ยวันละ 50,000 – 60,000 ลูกบาศกเมตร น้ําเสียที่ผานการบําบัดเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการ
มอบหมายใหมีบุคคลากรดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีองคความรูดาน
การจัดการน้ําเสียชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่และเพิ่มความ
เชื่อมโยงกับหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการน้ําเสีย เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมควบคุมมลพิษ และองคการจัดการน้ําเสีย เปนตน
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2. มีการบังคับใชกฎหมายในการจัดการน้ําเสียโดยควบคุมกํากับและสนับสนุนใหประชาชน
มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
2543 ในการอนุญาตใหกอสรางอาคารและจัดสรรที่ดินซึ่งตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียที่รวบรวมน้ํา
เสียจากอาคารและบานจัดสรรมาบําบัดใหไดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งกอนระบายน้ําทิ้ง
ที่บําบัดแลวออกสูทอระบายน้ําสาธารณะ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหเจาของแหลงกําเนิดมลพิษ เชน ตลาด สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง หางสรรพสินคา หอพัก โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน โรงงาน เปนตน มีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงตาม
มาตรา 80 ที่กําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชงานไดดีและจัดทําบันทึก
สถิติการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส.1 และจัดสงรายงานการเก็บสถิติประจําเดือน
ตามแบบ ทส.2 ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานควบคุมมลพิษเปนประจําทุกเดือนผาน
ชองทางระบบรายงานอิเล็กทรอนิกสเพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาของแหลงกําเนิดมลพิษ และ
ผานทางชองทางปกติ ไดแก จดหมาย หรือนํามายื่นดวยตนเอง

4. ดําเนินการตรวจสอบการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษโดยใช พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ร.บ.การสาธารณสุข และพ.ร.บ.โรงงาน มาใชบังคับใหเจาของแหลงกําเนิดมลพิษปฏิบัติใน
การจัดใหมีและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหใชงานไดดีและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และบําบัด
น้ําเสียใหไดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งกอนระบายน้ําทิ้งลงสูทอระบายน้ําสาธารณะหรือ
แหลงน้ํา
5. จัดใหมีเวทีประชาคม เวทีสาธารณะในดานการจัดการน้ําเสียของชุมชนเพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการเขามาดูแลและเฝาระวังติดตามคุณภาพน้ําในลําตะคอง ตลอดจนเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลรักษาลําน้ําลําตะคองอยางตอเนื่อง
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6. ประชาสัมพันธดานการจัดการคุณภาพน้ํา จัดทําเอกสารเผยแพร คูมือการจัดการน้ําเสีย
จากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทตางๆ สื่อสารผานสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน สงเสริมใหเจาของ
แหลงกําเนิดมลพิษไดเขาถึงขอมูลความรูและสื่อผานทางชองทางไลน เฟสบุค และเว็บไซตของทาง
ราชการ
7. ตราเทศบัญญัติกําหนดใหแหลงกําเนิดมลพิษในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีการ
จัดการน้ําเสียเบื้องตนดวยการติดตั้งถังดักไขมันกอนที่จะทิ้งน้ําเสียลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ
โดยเฉพาะสถานประกอบการประเภทภัตตาคาร รานอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร และตลาด เปนตน
8. รณรงคและประชาสัมพันธสงเสริมใหประชาชนและสถานประกอบการลดปริมาณการ
ใชน้ํา โดยรณรงคใหใชน้ําประปาอยางประหยัดและหมุนเวียนการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลว
กลับมาใชประโยชนใหม เชน หางสรรพสินคาเดอะมอลลนครราชสีมา และ หางสรรพสินคาเซนทรัล
พลาซานครราชสีมา มีระบบการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชในระบบชักโครกของหองน้ํา
ตลาดแมกิมเฮงและตลาดยาโม นําน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาใชในการลางทําความสะอาดพื้นตลาด
โรงแรมดิอิมพีเรียลนครราชสีมา นําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชในการรดน้ําตนไมและลาง
ทําความสะอาดพื้นถนน เปนตน
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แผนการดําเนินงานในอนาคต
1. ขยายเครือขายระบบรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ทั้งหมดเพื่อนําน้ําเสียเขามาบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลนครนครราชสีมา ดักน้ําเสีย
ที่ไหลลงสูลําตะคองทั้งหมดนําเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทบทวนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบติดกับที่ริมลําตะคอง ซึ่งมีขนาดเล็กและไมสามารถบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง
ทําการปรับปรุงระบบใหสามารถบําบัดน้ําเสียได หรือพิจารณายกเลิกแลวรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมตอไป
2. สนับสนุนเสริมสรางศักยภาพเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ําและติดตามตรวจสอบ
แหลงกําเนิดมลพิษในชุมชนที่อยูริมลําตะคอง 15 ชุมชน และผูประกอบการในการเฝาระวังและ
แจงเตือนปญหาคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอโดยผานทางชองทางที่เขาถึงประชาชนไดมากที่สุด เชน
สื่อสังคมออนไลน
3. พิจารณานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการฐานขอมูลน้ําเสียชุมชน
เพื่อเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพน้ําเสียหรือน้ําทิ้งและสถานะการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในทุกพารามิเตอรตามกฎหมาย
4. สงเสริมใหอาคารทุกประเภทลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด
โดยติดตั้งถังดักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ ลดปริมาณการเกิดน้ําเสียโดยการใช
ทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและใชเทาที่จําเปน มีการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวมาใชประโยชนใหได
มากที่สุด
5. สนับสนุนในการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาชาวบานในการจัดการน้ําเสียดวย
นวัตกรรมในการจัดการน้ําเสียอยางงาย ขยายผลครัวเรือนตนแบบในการจัดการน้ําเสีย โดยติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียครัวเรือนและไมปลอยทิ้งน้ําเสียออกสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ (Zero
Wastewater)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะหนองแกชาง
เทศบาลนครนครราชสีมา มีโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหนองแกชาง โดยขุดลอม
ตนไมที่อยูบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองแกชาง และกอนลงมือปรับปรุงพื้นที่ จะยายตนไมไป
พักไวที่วัดปาสาลวันกอน ในระหวางการปรับปรุงพื้นที่ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ
หนองแกชา ง” ซึ่งจะมีการปรับโฉมทาน้ําใหม สรางสะพานขามฝง ปรับปรุงลานกิจกรรม เวทีชุมชน
และจุดพักผอนเตนแอโรบิค โดยจะสรางลานกิจกรรมทางน้ํา ทาศาลาชุมชนใหม เพิ่มพื้นที่ออก
กําลังกาย มีสนามตะกรอ และสนามบาสเกตบอล ขยายเลนจักรยาน ลูวิ่ง เปลี่ยนไฟสองสวางทั้งหมด
ในสวนของตนไมที่ขุดลอมไว เมื่อทําการปรับปรุงพื้นที่เสร็จเรียบรอยก็จะนําไปปลูกไวตามเดิม
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6.4 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการ ดังนี้
1. จัดเจาหนาที่เทศกิจเขาเวรตามตลาดสดเอกชน ตลาดเทศบาลและจุดผอนผันตางๆ ตั้งแต
เวลา 03.00 - 09.00 น. (ชวงเวลาเชา) และในเวลา 15.00 - 21.00 น. (ชวงเวลาเย็น) เพื่ออํานวย
ความสะดวกดานการจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกพ อคา-แมคา และประชาชน
ทั่วไปที่มาจับจายซื้อสินคาเปนประจําทุกวัน
2. จั ด เจ า หน า ที่ อํ า นวยความสะดวกและดู แ ลความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของ
ประชาชน บริเวณสวนสุรนารีและรอบลานอนุสาวรียทาวสุรนารี ทั้งเวลาปกติและชวงเวลาที่มีการจัด
งานประเพณีตางๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น งานแสดงนิทรรศการที่จัดโดยหนวยงานราชการหรือหนวยงาน
เอกชนตางๆ
3. จัดระเบียบผูประกอบการคา ควบคุมการวางสินคาหาบเร -แผงลอย บริเวณจุดผอนผัน
และตามถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา เชน ตลาดแมกิมเฮง ถนนสุ รนารี
บริเ วณหน าสถานศึกษา เช น โรงเรี ยนเมื องนครราชสีมา โรงเรียนอนุ บาลนครราชสีมา วิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษานครราชสีมา โดยดําเนินการจัดระเบียบการตั้งวางสินคาหรืออุปกรณไมใหจําหนาย และ
จัดหาที่จําหนายสินคาใหใหม เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ไมกีดขวางการสัญจรของผูปกครอง
นักเรียน และประชาชนทั่วไป
4. ออกตรวจตราพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การตรวจตราไมใหประชาชน
ทําผิดกฎหมาย ตลอดจนการดูแลรักษาสิทธิของประชาชนในบริเวณพื้นที่สาธารณะ เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และการบังคับใชกฎหมายเพื่อ ใหการจัดระเบียบเปนไปดวยความ
เรียบรอย รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อไมใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอน
5. ออกตรวจสอบตามเรื่ องรองเรี ย น ผู กระทํ าความผิ ด ตามพระราชบั ญญั ติ รักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 เชน การทิ้งซากรถยนตบนถนน
หรือที่สาธารณะ การรองเรี ยนเหตุ รําคาญ การใช ทางเท าซอมรถ การขนดิน ไมมีสิ่งคลุมทําใหดิ น
ตกหลน
6. จั ด โครงการล างทํ าความสะอาดตลาดเทศบาล 5 พื้ น ที่ จํ าหน ายสิ นค าตลาดประปา
ถนนประปา และจุดผอนผันในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้ ง 7 จุด คือจุดผอนผันตลาดแมกิมเฮง
ถนนสุ ร นารี จุ ด ผ อ นผั น ถนนช า งเผื อ ก (ด า นหน า หมู บ า นภั ท ริ น ) จุ ด ผ อ นผั น ถนนสุ ร นารายณ
(หนา ม.ราชภัฏ) จุดผอนผันตลาดซอยสุขมาศ ถนนกุดั่น จุดผอนผันไนทบาซารสวนหมาก ถนนมนัส
จุดผอนผันไนทบาซารวัดบูรพ ถนนจอมพล จุดผอนผันถนนมุขมนตรี (หนาภูมิรักษประมง) รวมกับ
ผูประกอบการคาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
7. จัดอบรมผูประกอบการคา ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 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

157
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

โรงเรียนชลประทาน

โรงเรียนสุขานารี

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

158
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนวัดสระแกว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

159
โรงเรียนวัดโคกพรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จัดระเบียบ ผลักดันคนเรรอน จรจัดภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
หนาสวนภูมิรักษ (ประมง) ถนนมุขมนตรี

บริเวณใตสะพานสีมาธานี ถนนมุขมนตรี

บริเวณสวนอนุสรณสถาน
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ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1132
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1132 เดิม 1559 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สําหรับ
เรื่องราวรองทุกขผานทางโทรศัพท การยื่นคํารองดวยตนเองที่สํานักงานและ Website ในปจจุบัน
สังคมออนไลน ไดมีบทบาทสําคัญในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เทศบาลนครนครราชสีมาไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนของการนําเทคโนโลยีเขามาใชจึงเพิ่มชองทางในการรับ -สงเรื่องราวรองทุกข ในกลุมที่ใช
งานสือ่ อิเล็กทรอนิกส (Line, Facebook) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเรื่องราวรองทุกข
มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. รับเรื่องราวรองทุกขตามชองทางขางตน
2. บันทึกเรื่องราวรองทุกขและสงตอไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตอไป
3. ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน ของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ แลวรายงาน
ประจําวัน
4. แจงผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผูรองเพื่อทราบ
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา เดือนละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 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
ชุมชน
1132korat / 1132korat1

ลิงคเชิญกลุมเรื่องรองเรียนชุมชน ผานหัวหนา
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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การรายงานผลจากหนวยงานที่รับผิดชอบ

*****************************************
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7. นโยบายการพัฒนาองคกรและบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน
เทศบาลนครนครราชสี มา มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรและองค กรอย า งต อเนื่ องทุ กระดั บ
ภายใตการบริหารงานในองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความรับผิดชอบตอประชาชนอันเปน
สิ่งที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินงานที่อาจเกิดผลประจักษในปจจุบันทันทีและที่ตองอาศัยระยะเวลาในการ
สรางความเชื่อมั่นวาจะเกิดผลประโยชนไดในระยะยาวไปสูชั่วลูกชั่วหลาน ตางตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกฝาย คณะผูบริหารจะตองจัดโครงสรางองคกร ระบบงาน และบรรยากาศที่สรางความพอใจในการ
ทํางาน และพรอมเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
การเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพขององคกรและบุคลากร เทศบาลนครนครราชสีมา
มีการพั ฒนาบุคลากรอยางตอเนื่ องในทุกระดับ ทั้งพนักงานจาง ลูกจ าง พนั กงานเทศบาลทั้งในระดั บ
ปฏิบัติการและบริหาร คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และรวมถึงคณะกรรมการชุมชนผูมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการดูแลชุมชนทองถิ่นของตนเอง โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดใหมีโครงการที่เปนการ
เสริมสรางและพัฒนาองคกรของเทศบาลนครนครราชสีมามาโดยตลอด
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการอบรมในดานตางๆ ที่สํานัก/กอง ของเทศบาลนคร
นครราชสีมา ไดจัดขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการ
บริ การประชาชนเฉพาะด า นและให กาวทั น ต อ สถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ คป จ จุ บั น เช น
โครงการฝกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศั กยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน โครงการอบรมสัมมนาทีมปฏิ บัติงานพัฒนาชุ มชน โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง โครงการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงาน
เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โครงการอบรมอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว
โครงการอบรมบุ คลากรทางการศึกษาและดู งาน โครงการพั ฒ นาบุคลากรสํ านั กการสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณ เปนตน
ตัวอยางโครงการอบรมตางๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมนิชาภัทร โรงแรมเดอะริช โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
บุคลากรด านการจั ด ทําแผนและงบประมาณ นั บ เป น บุคคลที่ มีความสํ าคั ญยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร โดยนอกจากจะตองมีความรูความสามารถใน
เรื่ องการจั ด ทํ าแผน หรื อ งบประมาณ อย างใดอย างหนึ่ งโดยเฉพาะแลว ยั งจะต องมีความรู ในส ว นที่
เกี่ยวของดวย กลาวคือ จะตองมีความรูทั้งในเรื่องของการวางแผนพัฒนา การติดตามประเมินผล และการ
จัดทํางบประมาณควบคูกัน เพื่อใหกระบวนการพัฒนาเปนไปอยางสอดคลองกลมกลืน สามารถวางแผน
ภายใต งบประมาณที่ จํ ากั ด และสามารถจั ด ทํ างบประมาณได ต ามกรอบการพั ฒ นาที่ ว างไว ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
จากภาพรวมของการวางแผนพั ฒ นาและการจั ด ทํ า งบประมาณที่ ผ า นมาจะเห็ น ว า
เทศบาลฯ มีการวางแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวมและสามารถนําปญ หาความตองการมากําหนด
เปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาไวไดเปนจํานวนมาก แตไมสามารถนําไปจัดสรรงบประมาณดําเนินการได
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อย า งเต็ ม ที่ ใ นขณะเดี ย วกั น การจั ด ทํ า งบประมาณก็ ไ ด มี ก ารนํ า กรอบแนวทางการพั ฒ นาไปจั ด สรร
งบประมาณดําเนินการแตโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณกลับไมสามารถดําเนิน งานใหเปนไปตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมีการโอนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณอยูบอยครั้งในรอบป นั่นแสดงใหเห็น
วาการวางแผนพัฒนาไมไดพิจารณาถึงขอจํากัดทางงบประมาณ ในขณะเดียวกันการจัดทํางบประมาณก็
ไมไดพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวนของโครงการ แสดงใหเห็นวากระบวนการในการวางแผน การจัดทํา
งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลเพื่อนําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินโครงการยังคง
ดําเนินไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพนัก
ดวยเหตุนี้เทศบาลนครนครราชสีมา จึงมีความจําเปนตองพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรดานการจัดทําแผนและงบประมาณใหเปนไปอยางตอเนื่อง แมอาจไมเห็นผลไดดวยชวงเวลา
อันสั้นแตหากความรูความเขาใจเปนไปอยางถองแท ทั้งในเรื่องของความรูทางวิชาการ ความเขาใจใน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสบการณและความเชี่ยวชาญ ก็จะสามารถวางระบบงานและตอ
ยอดสูบุคลากรในรุนตอๆ ไปไดอยางเปนขั้นตอน โดยจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากรดาน
การจั ด ทํ า แผนและงบประมาณได จ ากระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการวางแผนและจั ด ทํ า งบประมาณที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพต อ ไป สํ า หรั บ การจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรฯ ในป ง บประมาณนี้ จะเน น ให เ ห็ น
ความสําคัญของการประเมินผลโครงการเพื่อใหบุคลากรไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางการวางแผน การ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการ การดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นในปตอไป
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดมีการแบงเนื้อหาการอบรมออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนการเรียนรู
สภาพปจจุบันของการจัดทําโครงการ การวิเคราะหหาชองวางการพัฒนา (Gap Analysis) การวิเคราะห
กระบวนการในรูปแบบตางๆ และการจัดทํา Template กระบวนงานในรูปแบตางๆ สวนที่ 2 เปนการฝก
ปฏิบัติการในการสรางตัวชีวัดกระบวนการโครงการแบบ Milestone จากโครงการจริง โดยอบรมในวันที่
25-26 กุมภาพันธ 2563 มีผูเขาอบรมจํานวน 40 คน จากที่ตั้งเปาหมายไวจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
100
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ผูเขารับการอบรมทั้งหมด หลังจากไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจในการออกแบบ
และใชเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดของโครงการที่กําหนดไววาบุคลากร
มีความรูความเขาใจในดานการจัดทําแผนและงบประมาณเพิ่มขึ้น ภายหลังการเขารับการอบรม รอยละ
80
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2563
หลักสูตร “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามวิถีทองถิ่นไทย”
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“การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ” เปนแนวคิดที่ เกิดขึ้นเชื่อวาสาเหตุสําคัญมาจาก
ความบกพร อ ง อ อ นแอ หย อ นประสิ ท ธิ ภ าพ ของกลไกด านการบริ ห ารจั ด การทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
จึงตองการวางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม ไปพรอมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัด การของภาคเอกชน หลักการบริ หารกิ จการบ านเมื อง และสั งคมที่ ดี ควรประกอบด วยหลั กสํ าคั ญ
ที่สามารถทําใหประเทศไทยมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมพรอมทั้งสามารถปฏิรูประบบราชการ
ซึ่งตราในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เพื่อสงเสริมใหประเทศ
ไทยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรั บผิดชอบ และหลักความคุมคา ดังนั้นการบริหาร
ราชการแผนดินตองมีจิตสํานึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการมี
สวนรวมของภาคประชาชน และเสนอความเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญในทองถิ่น ประชาชนก็จะบังเกิด
ประโยชนสุข ทองถิ่นของเราก็จะพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน
การบริหารราชการสวนทองถิ่น มีความสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ภารกิจภาครัฐ อันจะนําประโยชน
สุขตอประชาชน เพราะถือเปนหนวยราชการที่มีความสําคัญและมีความใกลชิดในการตอบสนองความ
ตองการและแกไขปญหาตางๆ ใหกับประชาชน ตามวิสัยทัศนของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนศูนยกลาง
การพั ฒนาเศรษฐกิจดี สังคมดี มี ความสุข ภายใตหลั กธรรมาภิบ าล โดยยึ ดหลักการบริหารจัดการที่ ดี
สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมและพัฒนา
สิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภาคสวนใหมีเสถี ยรภาพ ตลอดจนสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น
เทศบาลนครนครราชสีมา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่
ในการพัฒ นาท องถิ่ นและตระหนั กถึงความสําคั ญของการบริ หารกิจการบานเมื อง อีกทั้ งแสวงหาแนว
ทางการดํ าเนิ น งานแบบมี ส ว นร ว มและบู ร ณาการจากทั้ งภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ
ประชาชน และหนว ยงาน จึ งได จั ด ทําโครงการพัฒ นาบุ คลากรและศึกษาดู งาน ประจําป งบประมาณ
2563 หลักสูตร “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามวิถีทองถิ่นไทย” ขึ้นเพื่อใหผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ได รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพิ่มพูนทักษะ การปฏิบัติงานใน
หนาที่ และยังเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ศึกษาหาความรูดานการบริหารจัดการบานเมือง
ควบคู กับ วิ ถี และวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น เพื่ อให เ กิ ด ประโยชน สู งสุ ด กั บ การบริ ห ารราชการและนํ า มาเพิ่ ม
ศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญและพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2.เพื่อใหบุคลากร เกิดแนวคิดใหมๆ และสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน
3.เพื่อนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาการใหบริการของเทศบาลนครนครราชสีมา
ใหไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของทองถิ่น
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4.เห็นถึงความสําคัญขององคกรเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรใหมีธรรมมาภิบาลเปนมาตรฐาน
ในการใหบริการประชาชน
5.เสริมสรางความรวมมือ ความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีภายในหนวยงาน
เปาหมาย
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูปฏิบัติงานภายในเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 168 คน
อบรมวันที่ 3 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหวาง วันที่ 7 - 12 มกราคม 2563
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 “ณ ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ”
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “ไรชา 101 ดอยแมสลอง”

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก”

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “เทศบาลนครเชียงราย”

วันศุกรที่ 10 มกราคม 2563
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “เทศบาลเมืองแมเหียะ”

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “วิสาหกิจชุมชนเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ”

172
วันเสารที่ 11 มกราคม 2563
ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “ชุมชนบานหนองเงือก”

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑเซรามิคธนบดี”

โครงการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงานเทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําป 2563
หลักการและเหตุผล
ดวยปจจุบันนี้ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 ไดมีการยกเลิก และประกาศใชพระราชบั ญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
โดยมีผลบังคับใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2562 เปนตนไป ทั้งนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมี
หนาที่ดําเนินการจัดเก็บภาษีตามหลักเกณฑ และวิธิการตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงตองเรงดําเนินการ
สํารวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทุกแปลงที่ดิน เพื่อนํามาประกาศและ
แจงใหแกผูเสียภาษีทราบ และตรวจสอบความถูกตอง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม
2563 รวมถึงจะตองแจงราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่ธนารักษจังหวัดไดประกาศใชในรอบ 4
ป จึ งดํ าเนิ น การแจงประเมิ นและรั บ ชําระภาษี ตอไป ซึ่ งปญหาที่ ผ านมาในการจั ดเก็ บ ภาษี เจ าหน าที่
ผูปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษียังขาดความรูความเขาใจทางกฎหมาย อันเปนผลทําให
เกิดขอโตแยงกับผูประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา งานนิติการ กองวิชาการ
และแผนงาน ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการบังคับใชกฎหมาย และ
ใหความรูความเขาใจแกประชาชนผูเสียภาษี
หัว ขออบรมให ความรูทางกฎหมายแก พนั กงานเทศบาล ประชาชนและผู ประกอบการในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําป 2563 จะเปนความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 พรอมทั้งใหความรูความเขาใจแกประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล ผูประกอบการ
รานคาตางๆ ใหเปนไปในทํานองเดียวกันตลอดการบังคับใชกฎหมายไปสูประชาชนโดยตรง ทั้งนี้ โดย
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เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
วัตถุประสงค
1. เผยแพรความรูกฎหมายเพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกพนักงานเทศบาลและประชาชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
2. เพือ่ ใหผูเขารับการอบรมไดทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับลาสุด
และการดําเนินการตามขั้นตอน ไดแก การสํารวจ การประเมิน การชําระเงินภาษีในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา และการสํารวจสิ่งปลูกสรางที่ยังไมมีการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไว
3. เพื่ อให ผู เข ารับ การอบรมได เ รีย นรูเ กี่ ยวกั บ ผูมีห นาที่ เสี ย ภาษี ทรั พย สิ นที่ ต องเสีย ภาษี การ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสราง หองชุด ฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการคํานวณภาษี
การแจงประเมิน การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การลด การยกเวนภาษี และการอุทธรณ
4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถทราบแนวทางการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดข อ ขั ด แย ง ระหว า งเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ กั บ ประชาชนผู เ สี ย ภาษี และเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ
ในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาพกิจกรรมการอบรมใหความรูทางกฎหมายแกพนักงานเทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําป 2563
วันเสารที่ 22 กุมภาพันธ 2563
“ณ โรงแรมวีวัน โคราช” อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเทศกิจและผูที่เกี่ยวของ ประจําป 2563
หลักสูตร
“การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานยุคดิจิทัล (Thailand 4.0)”
ปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกรเปนหั วใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกรจึง
จําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความคิด สรางสรรคสิ่งใหมๆ มุงสูความเปนเลิศใน
ดานการบริการ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาบุคลากร เปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช ไมวาจะเปนการนําเอาความรู ความสามารถที่
ใชในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อน
รวมงานและประชาชน ทั้งยังเปนการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ใหแก
บุคลากรทุกระดับ การปฏิบัติงานด วยวิธีการที่มีความจําเปนเหมาะสม ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสราง
ความรูและทักษะยังเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานที่นับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรใน
องคกร ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเทศกิจและผูเกี่ยวของ ประจําป 2563 ขึ้น
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริการประชาชนเกิดความเปนเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อเพิ่มพูนความรู เกี่ยวกับการพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- เพื่อเสริมสรางประสบการณที่หลากหลายและทันสมัยในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานเทศกิจ
- เพื่อยกระดับและพัฒนาผูปฏิบัติงานดานเทศกิจใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ
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ทั้งนี้หนวยงานเปนเพียงจุดเริ่มตนของกระบวนการทํางาน พนักงานในหนวยงานตองคอยบริหาร
จัดการรวมถึงพัฒนาศักยภาพของตนเองใหกาวหนาอยูเสมอดวย นั่นทําใหหนึ่งในหนาที่สําคัญอีกอยางของ
ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค ลากรคื อ การฝ ก อบรมพนั ก งาน ตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จะชวยใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองคความรูดาน
ใหมๆ อยูเสมอ เพื่อความกาวหนาของพนักงานแตละคน และความกาวหนาของหนวยงานไปพรอมๆ กัน
โดยการสงพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ไปเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาตางๆ เชน “หลักสูตร
พนักงานจัดเก็บรายได รุนที่ 50, หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 2, หลักสูตรอํานวยการ
ทองถิ่นระดับกลาง รุนที่ 3, หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับสูง รุนที่ 2, โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ ประจําป 2562 เรื่องมองอนาคตทองถิ่นไทยฯ, โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
ทิศทางการบริหารงานทองถิ่นไทยภายใตรัฐบาลชุดใหม, โครงการฝกอบรม จากยุคเกาเขายุคใหม
เปลี่ยนผานทองถิ่นไทย โปรงใสและมั่นคง ฯลฯ” เปนตน แตหากไมมีการฝกอบรมเลยอาจเกิดผลเสียตอ
หนวยงานไดเชนกัน และการฝกฝนอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศัยภาพใหกับพนักงานนั้น นอกจากพนักงานจะ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแลว หนวยงานก็จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นดวย
*********************************

176

8. นโยบายด า นการสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาเทศบาลในรูปแบบและวิธีการตางๆ เพื่อประโยชนสุข
รวมกันของประชาชนชาวเทศบาลนครนครราชสีมา
ความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่น คือภาคประชาชนจาก “นโยบายดานการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล” เปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาเทศบาลในรูปแบบและวิธีการตางๆ เพื่อ
ประโยชนสุขรวมกันของประชาชนชาวเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนั้น การเปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ตองเริ่มจากการสงเสริมใหชุมชนไดใชศักยภาพที่มีอยูในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ไมวาจะเปนการสงเสริมกระบวนการจัดทําแผนชุมชน โดยใหประชาชนระดมความคิ ดเห็น
รวมคิด รวมทํา รวมวางแผน กําหนดทิศทางการพัฒนา กําหนดปญหาความตองการในการพัฒนา และ
จัด ลํ าดั บ ความสํ าคั ญของป ญหาและความต องการ นํ ามาจัด ทํ า เป น โครงการ กิ จ กรรมในรู ป แบบของ
แผนชุ มชน และนํ าข อมู ล จากแผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณาจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาเทศบาล ซึ่ งจะทํ าให การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลสอดคลองกับปญหาความตองการของชุมชน
การจัดประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา
ไดดําเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองรวมกับทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บนพื้นฐานการ
พึ่งพาตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยบุคคลที่มีความสําคัญในการพัฒนาชุมชน คือ ผูนําชุมชน
ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญตอการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง เปนผูนําและแกนกลางในการประสานงาน
ภายในชุมชน ระหวางชุมชนกับเทศบาลและหนวยงานตางๆ
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองรวมกับทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยบุคคลที่มีความสําคัญ
ในการพัฒนาชุมชนคือ ผูนําชุมชน ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญตอการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและเปน
ผูนําและแกนกลางในการประสานงานภายในชุมชน ระหวางชุมชนกับเทศบาลและหนวยงานตางๆ ดังนั้น
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น จึงได
จัดทําโครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563
โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2563
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โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ 2562
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดมีพระราชดํารัส
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพระองคทานมีจุดมุงหมายที่จะให
ประชาชนชาวไทยไดใชชีวิตที่พอเหมาะ มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวเองที่ดีพอสมควรทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรูความรอบคอบ
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตพอเพียงในแตละบุคคล ตลอดทั้งเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาความยากจนของประชาชนชาวไทย ตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการสนองพระราชดํารัสของพระองคทาน และเปนการเผยแพรความรูใน
แนวการการดํ าเนิ น ชี วิ ตตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เพื่ อให ป ระชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาไดใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตตอไป เทศบาลนครนครราชสีมา โดยกองสวัสดิการสังคมจึง
ไดจัดทําโครงการนีข้ ึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีความรู
ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพรความรูดังกลาวตอไป ทําใหประชาชนชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ไดใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการแกไขปญหาความยากจน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
การประชุมประชาคมชุมชนนครนครราชสีมา
กระบวนการสร างการมี สว นร ว มในการพั ฒนาที่สํ าคั ญยิ่งอีกประการคือการจัด ทํา แผนพัฒ นา
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยการจัดประชุมประชาคมชุมชนนครนครราชสีมา ดวยกระบวนการการมีสวน
รวมจากภาคีการพัฒนาในภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมาโดยตลอด ไมวาจะเปน หนวยงานภาครัฐ เอกชน
องคกร สมาคม และประชาชนจากชุมชนตางๆ ในพื้นที่ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียง
ตางเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม ในการระดมความคิดเห็น การรวมอภิปราย เสนอแนะ และกําหนด
ประเด็ นหลักการพัฒ นาใหเสอดคลองกั บป ญหา ความต องการในภาพรวมอั นเปน ประโยชน ยิ่งตอการ
กําหนดทิ ศทางการพัฒนา เพื่อพิจารณารางแผนพั ฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561–2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ดังนี้ ประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทุกชุมชน (ประชาคมระดับ
ชุมชน) กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-24 มกราคม 2563 โดยการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และสัดสวนประชาคมจากชุมชนตางๆ ไดรวมพิจารณา
รางแผนพัฒนาฯ ดังนี้
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ประชาคมชุมชนเขต 1 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ วัดมวง

ประชาคมชุมชนเขต 2
กลุมที่ 1 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดทุงสวาง

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

ประชาคมชุมชนเขต 4
กลุมที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ศาลาวัดทาตะโก

ประชาคมชุมชนเขต 4
กลุมที่ 2 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ศูนยบริการฯ 4 (คลินิกชุมชนอบอุนการเคหะ)
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การประชุมประชาคมชุมชนนครนครราชสีมา (ประชาคมระดับชุมชนนคร) ไดเชิญกลุมเปาหมาย
เขารว มประชาคม ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว ที่ รอยละ 5 ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา คือประมาณ 1,700 คน รวมกับกลุมสัดสวนที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดอีก 106 คน รวม
เปนประมาณ 1,806 คน ปรากฏมีผูเขารวมประชาคมจากภาคสวนตางๆ ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาล
ทุกชุมชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล รวมประมาณ 900 คน โดยเปนผูเขารวมประชาคมที่มาจากชุมชนประมาณ 700 คน ทํา
ใหมีผูเขารวมประชาคมในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ เทอรมินอล 21 โคราช (ฮอลล ชั้น 4) เวลา 08.0011.30 น.มากกวารอยละ 40 ดังนี้
-ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา 20 คน
-ผูทรงคุณวุฒิ สวนราชการ องคกรเอกชน 65 คน
-ประชาชนในชุมชน
701 คน
รวมสัดสวน 786 คน (รอยละ 43.52 เทียบกับ 1,806)
-พนักงานเทศบาล
154 คน
รวมทั้งหมด 940 คน (รอยละ 52.05 เทียบกับ 1,806)
โดยนายทวัศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลาวรายงานการประชุม และสรุป
ภาพรวมวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย ได
ใหเกียรติเปดการประชุมประชาคม และไดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ผานมา การบริหาร
จัดการของเทศบาล โครงการพัฒนาที่สําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้น ทําใหผูเขารวมประชุมไดเห็นภาพรวมการ
ดําเนินงาน และนโยบายที่สําคัญของเทศบาล เกิดแนวคิดและมุมมองที่สามารถนํามาใชประโยชนในการ
ระดมสมอง เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นตอไป
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ภายหลังจากการบรรยายพิเศษ เปนการเปดเวทีใหประชาคมทองถิ่นไดพิจารณารางแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครราชสี ม า (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2 และนายกั ม ปนาท บุ ต รโต
รองปลั ด เทศบาล ดํ า เนิ น การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเพื่ อ รั บ ทราบข อ เสนอแนะ ป ญ หา
ความตองการตางๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนาของเทศบาล

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
“เราทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสนกษัตริย”เปนพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงหวงใยและทรงคํานึงถึงความอยูดี มีความสุข
ของประชาชนเปนสําคัญ จึงทรงมีพระราชปณิธานแนวแนที่จะทําใหประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยทรงมีพระราชประสงคที่จะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหแกประชาชน และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา และไดทรงโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหจัดโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสนกษัตริย” อยางตอเนื่องโดย
ใหหนวยงานราชการตางๆ0และประชาชนผูมีจิตอาสา0รวมบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่ตางๆ เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนและแกไขปญหาใหแกประชาชน
จิตอาสาถนนกําแหงสงคราม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตํารวจภูธรภาค 3 รวมกับเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม
ปรั บ ปรุ งภู มิทั ศน และพั ฒ นาถนนกํ าแหงสงคราม เพื่ อแสดงความจงรั กภั กดี ต อ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวฯโดยโครงการที่จัดทําขึ้นนี้ มีความสอดคลองกับศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อใหขาราชการตํารวจและประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรวมใจกันในการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชนสิ่งแวดลอม กับภาคประชาชน และหนวยงานภาคสวนตางๆ ในพื้นที่ ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ
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จิตอาสา Big Cleaning Day
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ตามโครงการราชทัณฑปนสุข
กองสวัสดิการสังคม ผูแทน เทศบาลนครนครราชสีมา รวมกับเรือนจํากลางนครราชสีมา ผูนําชุมชนและ
ประชาชนจิตอาสาเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ตามโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ณ เรือนจํากลางนครราชสีมา

จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน
วันที่ 18 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสาเราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย”
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครนครราชสีมา พรอมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ร ว มพิ ธี เ ป ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาถวายพระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในวั น สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชจิ ต อาสา
พระราชทาน "เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย" จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน
ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

จิตอาสาพระราชทานรวมฟนฟูครั้งใหญเมืองโคราช
วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2563 เวลา 10.00 น. นายบํ า รุ ง เจริ ญ พจน รองนายกเทศมนตรี น คร
นครราชสีมา พรอมดวยคณะผูบริหาร เจาหนาที่และพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา รวมกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เราทําความดีด วยหั วใจ ซึ่ งภายในงานมี พิธีเ ปดที่ บริ เวณลาน
อนุสาวรียทาวสุรนารี รวมกันกลาวคําปฏิญาณและยืนสงบนิ่งไวอาลัยแกผูเสียชีวิต และทําความสะอาดครั้ง
ใหญฟนฟูเมืองโคราช ฟนฟูสภาพจิตใจผูคนในพื้นที่ใหสดใสปลอดโปรงยิ่งขึ้นหลังผานพนวิกฤติเหตุการณ
ร า ยในครั้ ง นี้ โดยมี พล.อ.ศิ ว ะ ภระมรทั ต รอง ผบ.กองกํ า ลั ง จิ ต อาสาพระราชทาน เป น ประธาน
ณ ศูนยการคา Terminal 21 Korat
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จิตอาสาพัฒนาฟนฟูลําตะคอง
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เดอะมอลลนครราชสีมา สนับสนุนน้ําดื่มกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาฟนฟูลําตะคอง โดย นายอภินันท เผือกผอง รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เปนประธานใน
การผูรับมอบ ณ วัดทาตะโก จังหวัดนครราชสีมา

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

จิตอาสาขุดลอกคูคลอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
พร อ มเจ า หน า ที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เจ า หน า ที่ สํ า นั ก ปลั ด สํ า นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย สํานักการชาง และประชาชนจิตอาสา รวมกิจกรรม “จิตอาสาชุดลอก
คูคลอง เนื่ องในโอกาสวั นคลายวั น เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ าฯพระบรมราชินี ร วมกั บ
กองพลทหารราบที่ 3 คายสุนารี ณ วัดสุสาน ตําบลในเมือง
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จิตอาสาพัฒนาสวนคูเมืองนิรมิตชลเขต
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนาคม วิ มลวัต รเวที ประธานสภาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประธานเปดกิจกรรมจิตอาสา โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนาสวนคูเมือง
นิรมิตชลเขต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพระษาสมเด็จพระนางเจาสุทธิดา พิชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิ นี ทรงมี พ ระชนมพรรษาครบ 42 พรรษา ณ สวนคู เ มื อ งนิ ร มิ ต ชลเขต ข า งเรื อ นจํ า กลาง
นครราชสีมา

โครงการแกไขปญหายาเสพติด
ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหปญหายาเสพติด เป น “วาระแห งชาติ” โดยยึดหลักนิติ ธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับ ใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึด
หลักผูเสพ คือ ผูปวย ที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกลติดตาม
ชวยเหลืออยางเปนระบบรวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยง และประชาชนทั่วไปไมให เขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด แตอยางไรก็ตามการแกไข
ปญหายาเสพติด ในพื้นที่ยังปรากฏปญหาที่ตองการแกไขอยางครบวงจร มีการบูรณาการทุกภาคสวนที่
เกี่ ย วข อ งรวมทั้ ง ภาคประชาชน ภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การและอํ า นวยการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให
สถานการณปญหา ยาเสพติด ลดลงตามนโยบายและเจตนารมณสูงสุดของรัฐบาล ที่อยากจะใหประเทศ
ไทยปลอดจากยาเสพติด เพื่อลดระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติดสรางความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน เพื่อลดปญหาการคายาเสพติดจากผูคายาเสพติดรายยอยในชุมชน คนในชุมชนมี
ความปลอดภัยจากยาเสพติด และอาชญากรรมที่สงผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสิน ชุมชนมีความเขมแข็ง
สามารถเฝาระวังและปองกัน ยาเสพติด ไดเพื่อใหการขับเคลื่อนงานดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผลเปนรูปธรรม ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ (ศอ.ปส.) จึงมีการมอบหมายภารกิจของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นั้น
เทศบาลนครนครราชสีมา ในฐานะหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงถือวาการแกไขปญหา
ยาเสพติดเปนภารกิจเรงดวนและเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองรวมกันแกไขปญหาใหบรรลุผลตลอดจน
ใหการสนับสนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม) และ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองนครราชสีมา (ศป.ปส.อ.เมืองนครราชสีมา)
จึงไดจัดทําโครงการแกไขปญหายาเสพติด มีกิจกรรมดังตอไปนี้
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การจัดกิจรรมรณรงคในวันตอตานยาเสพติด
มีวัตถุ ประสงค เพื่ อรณรงค ประชาสัมพั นธ ส รางกระแสปลุกจิ ตสํานึกในการปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติด เพื่อบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันปราบปรามและแกไขปญหา
อยางจริงจัง สรางแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ โดยดึงผูมีสวนเกี่ยวของ
มาเป นแนวรว มและเครือขาย ปลู กจิ ตสํ านึ กใหแกป ระชาชนให ตระหนักถึงปญหาการแพร ระบาดของ
ยาเสพติด และมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาชุมชนของตนเอง ลดการแพรระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ใหนอยลง หรือหมดไปในที่สุด และเปนการรณรงค ประชาสัมพันธสรางกระแสปลุกจิตสํานึกในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การจัดกิจรรมรณรงคในวันตอตานยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562

กิจกรรมใหความรูเยาวชนนอกสถานศึกษา
โดยใหความรูดานยาเสพติดสถานพินิจและคุมครองเด็กนครราชสีมา

การรณรงคติดปายเขตหามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบโรงเรียน
เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) และมอบสื่อรณรงคย าเสพติดในสถานศึกษา ใหกับสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครราชสีมา และสถานีตํารวจภูธรโพธิ์กลาง
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กองทุนแมของแผนดิน
พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดินและ
ประชุมผูนําชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

พิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน “ชุมชนทาวสุระซอย 3”

และดวยภารกิจในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล สงผลใหเทศบาลมีภารกิ จการพัฒนาอยางรอบดาน ทั้งนี้
สามารถแสดงใหเห็นถึงสถานะการคลังทั้งดานรายรับและรายจาย ไดดังนี้
ป พ.ศ.

ประมาณการรายรับ
1,348,425,000.00
1,405,506,000.00

รายรับจริง
1,431,431,747.46
936,005,707.25

ประมาณการรายจาย
2562
1,348,425,000.00
2563 (ต.ค. 62 – พ.ค. 63)
1,405,506,000.00

รายจายจริง
1,090,749,431.00
696,909,718.41

2562
2563 (ต.ค. 62 – พ.ค. 63)
ป พ.ศ.
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สํานักการคลังเทศบาลนครนครราชสีมา
กราฟสถิติเปรียบเทียบยอดประมาณการรายรับและรายจาย-จริง ป 2562 – 31 พ.ค. 2563

จากกราฟแสดงแผนภูมิสถิติเปรียบเทียบแสดงนี้ จะเห็นได วา การบริหารงานที่ผานมา
เทศบาลนครนครราชสีมาสามารถจัดเก็บรายไดจริงสูงกวาประมาณการรายรับที่ตั้งไว และมีรายจาย
ต่ํากวาประมาณการที่ตั้งจายตามแผนโครงการ โดยการใชจายงบประมาณจะเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาล นโยบาย คณะผูบริหาร และแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2565)
เพื่ อ ให ส ามารถบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ข องเทศบาลเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ท อ งถิ่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลอย า งแท จ ริ ง จากสถานการณ ก ารคลั ง ของเทศบาลที่ ผ า นมา มี ค วามมั่ น คงเทศบาลนคร
นครราชสีมามีรายรับสูงกวารายจายจริงทุกปงบประมาณการใชงบประมาณในแตละปจึงมีเสถียรภาพ
เพียงพอตอการพัฒนาในดานตางๆ สําหรับในสวนของการจัดเก็บภาษีที่เทศบาลดําเนินการจัดเก็บเอง
ปรากฏผลการดําเนินงาน ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน
นั้นๆ และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับสิ่งปลูกสรางนั้น
ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินซึ่งหมายถึงพื้นที่ดินพื้นที่ที่เปนภูเขา เจาของ
ที่ดินมีหนาที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปแรก
ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (ทุกรอบ 4 ป)
ภาษีปาย เปนภาษีที่จัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคา หรือโฆษณา
หารายได ไ ม ว าจะแสดงไว ที่ วั ต ถุ ใ ดหรื อ ทํ าให ป รากฏด ว ยวิ ธี อื่ น ใด ภาษี ป ายต อ งชํ า ระภายใน 15 วั น
นับตั้งแตไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาที่
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