
 

           การดําเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียได้มส่ีวนร่วม 

ในการดําเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน เปิดให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการร่วมวางแผน  

แลกเปลี"ยนแสดงความคดิเห็นและติดตามตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

  ผูบ้ริหารเทศบาลนครนครราชสีมาเจตนารมณ์มุ่งมั�นบริหารงานอย่างซื�อสัตย ์มีคุณธรรม โ ปร่งใ ส และ

ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล เพื�อสร้างความเชื�อมั�นแก่สังคม โ ดยดาํเนินการดา้นการเปิดเผย โ ปร่งใ สมีส่วน

ร่วม และตรวจสอบได ้มีการเปิดเผยและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดโ้ ดยสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั2งเปิด

โ อกาสใ ห้ประชาชนผูมี้ส่วนไ ด้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใ นการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและติดตามการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานได้ รวมถึงรับฟังขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและมีกระบวนการจดัการต่อข้อ

ร้องเรียนอย่างเหมาะสม และดว้ยความรับผิดชอบพร้อมตอบสนอง มีความมุ่งมั�นใ นการปฏิบติัราชการดว้ยความ

ซื�อสัตยสุ์จริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบติัราชการ สามารถใ ห้บริการไดอ้ย่างมีคุณภาพภายใ นระยะเวลาที�กาํหนด

พร้อมตอบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

กนัไดอ้ย่างเหมาะสม มีการแกไ้ขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบใ ดๆ ที�อาจจะเกิดขึ2น การมุ่งผลสัมฤทธิ8 ปราศจากการ

ทุจริต ในการบริหารงานในเทศบาลนครนครราชสีมาไดใ้ ห้ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นโ ดยดาํเนินการดา้นการเปิดเผย โ ปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได ้ในการดาํเนินงานโ ครงการต่างๆ  

ประชุมประชาคมชุมชนนคร (ประชาคมย่อยเขต ๑ ) เพื"อพจิารณาร่างแผนพฒันาเทศบาล 
วนัที"  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดประชุมประชาคม 

ชุมชนเขตเทศบาลนครฯเพื"อพจิารณา สนับสนุนร่างแผนพฒันาเทศบาลของเขต ๑ 
 

๑. โ ครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ2า ถนนมนสั (ซอยตรงขา้มสาํนกังานธนารักษพื์2นที�นครราชสีมา 
๒. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจกัษ)์  
๓. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล-ถนนประจกัษ)์ 
๔. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนอษัฎางค ์(จากถนนชุมพล-ถนนประจกัษ)์ 
๕. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค)์ 

                                                    - ชุมชนวดัม่วง 
 

         



 

การประชุมประชาคมชุมชน 

วนัที" ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียนวดัทุ่งสว่าง (เขต ๒ กลุ่ม ๑) 

ชุมชนวดัทุ่งสว่าง 
๑. โ ครงการก่อสร้างระบบระบายนํ2าถนน ๓๐ กนัยา ซอย ๑   
๒. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ2า ถนน ๓๐ กนัยา ซอย ๖  
๓. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ2า ถนน ๓๐ กนัยา ซอย ๘   
๔. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพายพัทิศ ซอย ๓/๔    
๕. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ2า ถนนทา้วสุระซอย ๑๓     
 

             
 

          
 

       
 

 
 
 
 
 



 
 
 

การประชุมประชาคมชุมชนเขต ๒ (กลุ่ม ๒) 

วนัที" ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  ณ วดัหงษาราม 

ชุมชนวดัศาลาทอง 
 

๑. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจิระ (จากถนนราชดาํเนิน  -  จุดกลบัรถใตส้ะพานขา้มทางรถไฟ) 
๒. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงคซ์อย ๓/๑๓    
๓. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายนํ2าถนนไชยณรงคซ์อย ๓/๑๑ (บา้นมอญ) ฯลฯ   

 
              
  

        
 

         
 
 
 
 
 
 



 
 

ประชุมประชาคมชุมชนเขต ๓ 

วนัที" ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ศาลาวดัหนองไผ่ล้อม 

ชุมชนวดัหนองไผ่ล้อม 
 

๑. โ ครงการก่อสร้างระบบระบายนํ2าถนนสืบศิริ ขา้งบา้นเลขที� ๑๖๐        
๒. โ ครงการก่อสร้างระบบระบายนํ2าถนนสืบศิริ ซอย ๕ ถึง ซอย ๓/๒       
๓. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ2า ถนนสืบศิริ ซอย ๓๙   
๔. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ๔๙                          
๕. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ๕๑  ฯลฯ  

 
           

       
 
        

         
 
 
 



 

   การประชุมประชาคมชุมชน เขต ๔ 

วนัที" ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐  น.  ณ  ศาลาวดัท่าตะโก 

ชุมชนวดัท่าตะโก 
๑. โ ครงการก่อสร้างผนงักนัดินลาํตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป้าหมาย ก่อสร้างกาํแพงกนัดิน จากประตู

ระบายนํ2าเขื�อนคนชุม ถึงประตูระบายนํ2าข่อยงาม ความยาว ๒๔,๗๕๔ เมตร 
๒. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพซอย ๘ (ปากซอยถนนมิตรภาพ-ถนนเลี�ยงเมือง ๒๐๔) เป้าหมาย 

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๘๖ .๐๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา และ
เปลี�ยนฝาบ่อพกัท่อระบายนํ2าเหล็กหล่อ 

               ๓.        โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ2า ถนนชา้งเผือก ซอย ๕ ก่อสร้างท่อระบายนํ2าขนาด 
                          เส้นผ่าศูนยก์ลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพกัชนิดใตผิ้วจราจรทั2งสองฝั�ง ความยาวรวม ๓๘๘.๐๐ เมตร ฯลฯ 
 

        
 

           
 

              



 

 

การประชุมประชาคมชุมชน เขต ๔ 

วนัที" ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ คลนิิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ 

ชุมชนอบอุ่นการเคหะ 
 

๑. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายนํ2าถนนมิตรภาพซอย ๑๒/๗ 
๒. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรีซอย ๒๒ (บายพาส) 
๓. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํ2า ถนนมุขมนตรีซอย ๒๔ (ตรงขา้มสาธารณสุขสวนพริกไทย) 
๔. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํ2า ถนนมิตรภาพ ซอย ๒๘ เชื�อมซอย ๓๐ (จากถนนมิตรภาพซอย 

๒๘ – ถนนมิตรภาพ ซอย ๓๐) 
๕. โ ครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพซอย ๘ (ปากซอยถนนมิตรภาพ-ถนนเลี�ยงเมือง ๒๐๔) 

 

       
 
 

    


