ข ้อมูลพืนฐาน เทศบาลนคร นครราชสีมา
ข้อมูล ณ ปี
พ.ศ. 2564
รายการข้อมูล

แหล่งข้อมูล
อปท.เอง จากแหล่งอืน
(เลือก)

หน่วย

(เลือก)

ไม่มบ
ี ริก าร
สาธารณะ

1.ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1.1 ถนนในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทังหมด
1.2 ถนนในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีชํารุดเสียหาย

กม.
ตร.ม.

163453
33721

เลือก
เลือก

1.3 จุดอันตรายทีเกิดอุบัตเิ หตุบอ
่ ยครังทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล
1.4 สะพานในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทังหมด

จุด
แห่ง

41
14

เลือก
เลือก

1.5 สะพานในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีชํารุดเสียหาย
1.6 จํานวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล

แห่ง
จุด

41

เลือก

1.7 จํานวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ทีชํารุดเสียหาย
1.8 จํานวนไฟส่องสว่างทีอยูใ่ นความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล

จุด
จุด

41
5000

เลือก
เลือก

1.9 จํานวนไฟส่องสว่างทีอยูใ่ นความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ทีขํ ารุดเสียหาย
1.10 จํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ เทศบาล
1.11 จํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีนํ าไม่
ิ ดขวางทางนํ า หรือถูกบุกรุก
สามารถไหลผ่านได ้ปกติ เช่น ลํานํ าตืนเขิน มีสงกี

จุด
สาย

2000
1

เลือก
เลือก

เลือก

สาย

เลือก

1.12 จํานวนแหล่งนํ าสาธารณะ พืนที พักนํ า หรือแก ้มลิง ในความรับผิดชอบของ เทศบาล
1.13 จํานวนแหล่งนํ าสาธารณะ พืนที พักนํ า หรือแก ้มลิง ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที
ชํารุดเสียหาย ตืนเขิน นํ าเน่าเสีย หรือถูกบุกรุก

แห่ง

1.14 จํานวนระบบสูบนํ า เครืองสูบนํ า ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล
1.15 จํานวนระบบสูบนํ า เครืองสูบนํ า ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีชํารุดเสียหาย

เครือง
เครือง

52

1.16 จํานวนคลองส่งนํ าทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล
1.17 จํานวนคลองส่งนํ าทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีชํารุดเสียหาย

แห่ง
แห่ง

1
1

เลือก
เลือก

1.18 จํานวนระบบการผลิตนํ าประปา ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล
1.19 จํานวนระบบการผลิตนํ าประปาทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีชํารุดเสียหาย

แห่ง
แห่ง

3

เลือก

2. ด้านผ ังเมือง
2.1 จํานวนอาคารสูง หรืออาคารทีมีความเสียงและความล่อแหลมทีจะเกิดอุบัตภ
ิ ัยในพืนที
เทศบาล

23

เลือก

แห่ง

อาคาร

เลือก
เลือก
เลือก

เลือก
เลือก

ั
3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสงคม
และคุณภาพชีวต
ิ
3.1 จํานวนผู ้สูงอายุทมี
ี ปัญหาด ้านสุขภาพ หรือป่ วยติดเตียงในพืนที เทศบาล
3.2 จํานวนนักบริบาลชุมชนของ เทศบาล
ิ ธิได ้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพในพืนที เทศบาล
3.3 จํานวนผู ้สูงอายุทมี
ี สท
3.4 จํานวนผู ้สูงอายุทเป็
ี นสมาชิกในชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู ้สูงอายุท ี
อยูใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล
3.5 จํานวนผู ้สูงอายุทยากไร
ี
้ทีอยูใ่ นภาวะพึงพิงในพืนที เทศบาล
ิ ธิได ้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ
3.6 จํานวนผู ้พิการในพืนที เทศบาล ทีมีสท
3.7 จํานวนผู ้พิการยากไร ้ทีอยูใ่ นภาวะพึงพิงในพืนที เทศบาล ทีสมควรได ้รับการช่วยเหลือด ้าน
ปั จจัยสีในการดํารงชีพ
3.8 จํานวนผู ้ติดเชือ/ผู ้ป่ วยเอดส์ทงหมดในเขตพื
ั
นที เทศบาล
3.9 จํานวนสัตว์ทงหมดในพื
ั
นที เทศบาล ทีได ้รับการสํารวจขึนทะเบียนสัตว์
4. ด้านการศึกษา
4.1 จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังหมดในสังกัด เทศบาล
4.2 จํานวนเด็กทังหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสังกัด
เทศบาล
4.3 จํานวนเด็กด ้อยโอกาส เด็กยากจนในพืนที เทศบาล ทีมีการสํารวจ ตรวจสอบ หรือมีความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนด ้านการศึกษา
4.4 จํานวนโรงเรียนในสังกัด เทศบาล
5. ด้านการจ ัดระเบียบชุมชนและการร ักษาความสงบปลอดภ ัย
5.1 จํานวนประชากรในพืนที เทศบาล
5.2 จํานวนกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ด ้านความปลอดภัย (ของ เทศบาล ทีมีระบบ CCTV)
ทีได ้รับแจ ้งหรือตรวจพบว่าชํารุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช ้งานได ้ ทีสามารถซ่อมแซมได ้
5.3 จํานวนเรืองราวร ้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรืองราว ร ้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลียข ้อพิพาท
ศูนย์ยต
ุ ธ
ิ รรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางสือออนไลน์อน
ื ๆ ที ส่งให ้ เทศบาล ดําเนินการ

คน

516

เลือก

คน
คน

17935

เลือก

คน
คน

100

เลือก

คน

2235

เลือก

คน
คน

118

เลือก

ตัว

13464

เลือก

แห่ง

8

เลือก

คน

503

เลือก

คน
แห่ง

414
6

เลือก
เลือก

คน

119301

เลือก

กล ้อง

182

เลือก

เรือง

22

เลือก

ตัน
ตัน

81751.84
291.85

เลือก
เลือก

เลือก

เลือก

เลือก

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเทียว และการลงทุน
7. ด้านการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
7.1 ปริมาณขยะมูลฝอยทังหมดในพืนที เทศบาล
7.2 ปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชือทังหมดในพืนที เทศบาล

7.3 จํานวนข ้อมูลค่าเฉลีย ๒๔ ชัวโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)
8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ ว ัฒนธรรม ภูมป
ิ ัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ครัง

42

เลือก

การให ้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที 2-1 เทศบาลนคร นครราชสีมา

รายการข้อมูล
หน่วย
ภารกิจที 1 การบํารุงร ักษาถนน
1.1 จํานวนพืนทีรวมความเสียหายของถนนในความ
ตร.ม.
รับผิดชอบทังหมดของ เทศบาล ทีได ้รับการบํารุงรักษา
ให ้อยูใ่ นสภาพทีใช ้งานได ้ปกติ
1.2 จํานวนจุดอันตรายทีเกิดอุบัตเิ หตุบอ
่ ยครังทางการ
จุด
จราจรทางบก ในเขต เทศบาล ทีได ้รับการพั ฒนา
ปรับปรุง หรือแก ้ไขให ้ปลอดภัยขึน
ภารกิจที 2 การบํารุงร ักษาสะพาน
2.1 จํานวนสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ได ้รับการบํารุงรักษาให ้อยูใ่ นสภาพทีใช ้งาน
ได ้ปกติ
ั
ภารกิจที 3 สญญาณไฟจราจร
และไฟส่องสว่าง
3.1 จํานวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบใน
เขตทางของ เทศบาล ทีได ้รับการบํารุงรักษาให ้อยูใ่ น
สภาพที ใช ้งานได ้ปกติ
3.2 จํานวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ทีได ้รับการบํารุงรักษาให ้อยูใ่ นสภาพที
ใช ้งานได ้ปกติ
ภารกิจที 4 คลอง ลําธาร แหล่งนํา และระบบสูบนํา
4.1 จํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีได ้รับ การดูแลรักษา
ให ้นํ าสามารถไหลผ่านได ้ไม่ตด
ิ ขัด หรือให ้อยูใ่ นสภาพ
ทีใช ้งานได ้ปกติ
4.2 จํานวนแหล่งนํ าสาธารณะ พืนทีพักนํ า หรือแก ้มลิง
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทีได ้รับการ
บํ ารุงรักษาให ้อยูใ่ นสภาพที ใช ้งานได ้ปกติ

งบประมาณ
รูปแบบ
ไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปี งบประมาณ พ.ศ
41381

37695618

อปท.
ดําเนินการเอง

41

1000000

อปท.
ดําเนินการเอง

แห่ง

หมายเหตุ

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

จุด

41

1000000

อปท.
ดําเนินการเอง

จุด

5000

2000000

อปท.
ดําเนินการเอง

สาย

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

แห่ง

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

4.3 จํานวนระบบสูบนํ า เครืองสูบนํ า ทีอยูใ่ นความ
เครือง
รับผิดชอบของ เทศบาล ทีได ้รับการบํารุงรักษาให ้อยู่
ในสภาพทีใช ้งานได ้ปกติ
4.4 จํานวนคลองส่งนํ าทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
แห่ง
เทศบาล ทีได ้รับการบํารุงรักษาให ้อยูใ่ นสภาพทีใช ้งาน
ได ้ปกติ
ภารกิจที 5 ระบบประปา
5.1 ระบบการผลิตนํ าประปาทีอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ทีได ้รับการบํารุงรักษาให ้อยูใ่ นสภาพที
ใช ้งานได ้ปกติ
ภารกิจที 6 ด้านผ ังเมือง
6.1 จํานวนโครงการที เทศบาล มีการจัดทํา หรือ
สนั บสนุนการจัดทํา ผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมือง
รวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน เป็ นกรอบในการ
พั ฒนาท ้องถิน
6.2 จํานวนโครงการที เทศบาล มีการควบคุมการใช ้
ประโยชน์ทดิ
ี นและการพัฒนาให ้เป็ นไปตามผังเมือง
รวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวม
ชุมชน

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

1

0

อปท.
ดําเนินการเอง

แห่ง

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

โครงการ

เลือก

โครงการ

เลือก

่ เสริมการประกอบอาคาร
ภารกิจที 7 การรณรงค์สง
7.1 จํานวนอาคารสูง หรืออาคารทีมีความเสียงและ
อาคาร
ความล่อแหลมทีจะเกิดอุบัตภ
ิ ัยทีได ้รับการรณรงค์
ส่งเสริมและแก ้ไขให ้ถูกต ้อง
7.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที เทศบาล จัดอบรมให ้ โครงการ
ความรู ้แก่ประชาชนเกียวกับความเสียงภัยต่างๆ ใน
อาคารสูง หรืออาคารทีมีความเสียงภัย หรือในชุมชน
เช่น การซ ้อมหนีไฟ การซ ้อมดับเพลิง แผ่นดินไหว
เป็ นต ้น

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

2

0

อปท.
ดําเนินการเอง

การให ้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที 2-2 เทศบาลนคร นครราชสีมา

งบประมาณ
รูปแบบ
ไม่ได้ดําเนินการ
รายการข้อมูล
หน่วย จํานวน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปี งบประมาณ พ.ศ
ภารกิจที 8 การส่งเสริมพ ัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผูส
้ ูงอายุ
8.1 ผู ้สูงอายุทมี
ี ปัญหาด ้านสุขภาพหรือป่ วยติดเตียงที
คน
516
0
อปท.
ได ้รับการดูแลด ้านสุขภาพจาก เทศบาล
ดําเนินการเอง
8.2 จํานวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุทมี
ี ปัญหา โครงการ
1
221138
อปท.
ด ้านสุขภาพ หรือป่ วยติดเตียงที เทศบาล ดําเนิน การ
ดําเนินการเอง
8.3 จํานวนครังที เทศบาล ส่งนั กบริบาลชุมชนเข ้าร่วม
อบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที
เกียวข ้อง
8.4 จํานวนผู ้สูงอายุทได
ี ้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู ้สูงอายุในเขตพืนที เทศบาล
8.5 ผู ้สูงอายุทเป็
ี นสมาชิกในชมรม หรือสมาคม
ศูนย์บริการทางสังคม โรงเรียนผู ้สูงอายุทอยู
ี ใ่ นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ทีเข ้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที
ชมรม หรือสมาคม ศูนย์บริการทางสังคม โรงเรียน
ผู ้สูงอายุทอยู
ี ใ่ นความรับผิดชอบของ เทศบาล จัดขึน

ครัง

คน

8.8 จํานวนผู ้สูงอายุทยากไร
ี
้ทีอยูใ่ นภาวะพึงพิงทีได ้รับ
การช่วยเหลือสนั บสนุน หรือประสานงาน และ
่ ถานสงเคราะห์คนชรา
สงเคราะห์ให ้เข ้าสูส

เลือก

17935 142503600

อปท.
ดําเนินการเอง

คน

8.6 จํานวนโครงการที เทศบาล ให ้การสนั บสนุนแก่
โครงการ
ผู ้สูงอายุในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรือการ
ออกกําลังกาย
8.7 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลเกียวกับ โครงการ
การส่งเสริมอาชีพ การเพิมรายได ้ให ้แก่ผู ้สูงอายุ
คน

หมายเหตุ

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

1

221138

อปท.
ดําเนินการเอง
เลือก

เลือก

ภารกิจที 9 การส่งเสริมพ ัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผูพ
้ ก
ิ าร
9.1 จํานวนผู ้พิการทีได ้รับการขึนทะเบียนตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และได ้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการจาก
เทศบาล
9.2 จํานวนผู ้พิการยากไร ้ทีอยูใ่ นภาวะพึงพิงที
เทศบาล เข ้าไปช่วยเหลือสนั บสนุนหรือประสาน
หน่วยงานทีเกียวข ้องให ้เข ้าไปดําเนินการช่วยเหลือ
สนั บสนุนปั จจัยสีในการดํารงชีพ

คน

2235

21456000

อปท.
ดําเนินการเอง

คน

ภารกิจที 10 การส่งเสริมพ ัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผูต
้ ด
ิ เชือผูป
้ ่ วยเอดส ์
10.1 จํานวนผู ้ติดเชือ/ผู ้ป่ วยเอดส์ทได
ี ้รับการ
คน
118
สงเคราะห์เบียยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์
ภารกิจที 11 การสาธารณสุขมูลฐาน
11.1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน
โครงการ
2
การส่งเสริม ป้ องกัน ควบคุม เฝ้ าระวังป้ องกันโรค
ประจําถิน หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
11.2 จํานวนสัตว์ทได
ี ้รับการสํารวจขึนทะเบียนสัตว์และ
ตัว
9775
ฉีดวัคซีนสุนัขบ ้า หรือทําหมันตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ ้าฯ
ภารกิจที 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภ ัย
12.1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน
โครงการ
2
การตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในพืนที

ไม่มบ
ี ริการสาธารณะ

708000

อปท.
ดําเนินการเอง

1453149

อปท.
ดําเนินการเอง

166800

อปท.
ดําเนินการเอง

0

อปท.
ดําเนินการเอง

การให ้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที 2-3 เทศบาลนคร นครราชสีมา

รายการข้อมูล
หน่วย
ภารกิจที 13 การพ ัฒนาการศึกษา
13.1 จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที
แห่ง
ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
13.2 จํานวนเด็กทังหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
คน
เด็กอนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสังกัด เทศบาล ที
ได ้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ ้วน
13.3 จํานวนเด็กทังหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
คน
เด็กอนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสังกัด เทศบาล ที
ได ้รับอาหารกลางวันทีมีคณ
ุ ค่า ทางโภชนาการ
ครบถ ้วน
13.4 จํานวนเด็กด ้อยโอกาส เด็กยากจน ทีได ้รับการ
คน
สนั บสนุน ด ้านการศึกษา หรือด ้านการเงินจาก เทศบาล
หรือวัสดุอป
ุ กรณ์จาก เทศบาล
13.5 จํานวนโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ทีจัดการเรียน
แห่ง
การสอนในระบบสองภาษา หรือหลักสูตรสองภาษา
13.6 จํานวนกิจกรรม หรือโครงการเกียวกับการส่งเสริม โครงการ
อาชีพในโรงเรียนสังกัด เทศบาล หรือโรงเรียนในสังกัด
อืนที เทศบาล ให ้การสนั บสนุน

งบประมาณ
รูปแบบ
ไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปี งบประมาณ พ.ศ หมายเหตุ
8

3904200

อปท.
ดําเนินการเอง

3504

6714364.8

อปท.
ดําเนินการเอง

3504

15192135

อปท.
ดําเนินการเอง

414

832000

อปท.
ดําเนินการเอง

1

5200000

อปท.
ดําเนินการเอง

1

100000

อปท.
ดําเนินการเอง

การให ้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที 2-4 เทศบาลนคร นครราชสีมา

งบประมาณ
รูปแบบ
ไม่ได้ดําเนินการ
รายการข้อมูล
หน่วย จํานวน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปี งบประมาณ พ.ศ หมายเหตุ
ภารกิจที 14 การป้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย
14.1 จํานวนแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฉบับ
6
0
อปท.
ประเภทสําคัญทีเกิดขึนในพืนทีที เทศบาล ได ้
ดําเนินการเอง
ดําเนินการ
14.2 จํานวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อป
คน
20
100000
อปท.
พร.) ที เทศบาล สนั บสนุนให ้จัดตังขึน รวมทังจํานวน
ดําเนินการเอง
อาสาสมัครป้ องกัน สาธารณภัยของมูลนิธ ิ สมาคม
สมาชิก ชมรม รูปแบบอืน ทีตังขึนถูกต ้องตามกฎหมาย
ในเขตพืนที เทศบาล
14.3 จํานวนกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ด ้าน
ความปลอดภัย (ของ เทศบาล ทีมีระบบ CCTV) ที
ชํารุดเสียหาย และสามารถซ่อมแซมได ้ ทีได ้รับการ
ซ่อมแซมให ้สามารถใช ้งานได ้ปกติ
ภารกิจที 15 การจ ัดการความข ัดแย้ง
15.1 จํานวนศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลีย
ข ้อพิพาท ศูนย์ยต
ุ ธิ รรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางสือออนไลน์อน
ื ๆ ที เทศบาล จัดให ้มี หรือ
ดําเนินการ
15.2 จํานวนเรืองราวร ้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์
รับเรืองราวร ้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลียข ้อพิพาท ศูนย์
ยุตธิ รรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสือออนไลน์
อืน ๆ ทีส่งให ้ เทศบาล ดําเนินการ และได ้รับการให ้
ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการประสานงาน
หน่วยงานทีเกียวข ้องดํา เนินการต่อไป

กล ้อง

182

100000

อปท.
ดําเนินการเอง

แห่ง

1

0

อปท.
ดําเนินการเอง

เรือง

22

0

อปท.
ดําเนินการเอง

การให ้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที 2-5 เทศบาลนคร นครราชสีมา

งบประมาณ
รูปแบบ
ไม่ได้ดําเนินการ
รายการข้อมูล
หน่วย จํานวน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปี งบประมาณ พ.ศ หมายเหตุ
ภารกิจที 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเทียว และการ
ลงทุน
16.1 จํานวนโครงการที เทศบาล มีการสนั บสนุน
โครงการ
2
0
อปท.
งบประมาณ หรือสนั บสนุน ส่งเสริมอืน ๆ ให ้แก่กลุม
่
ดําเนินการเอง
อาชีพกลุม
่ วิสาหกิจชุมชน กลุม
่ การท่องเทียว ฯลฯ เพือ
พั ฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด
16.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที เทศบาล
โครงการ
6
0
อปท.
ดําเนินการเกียวกับการส่งเสริมอาชีพ เช่น เกษตรกรรม
ดําเนินการเอง
ั ว์ หรืออาชีพใหม่ เป็ นต ้น
ประมงปศุสต
16.3 จํานวนโครงการที เทศบาล จัดให ้มีหรือส่งเสริม โครงการ
1
0
อปท.
ศูนย์แสดงสินค ้าชุมชน ศูนย์จําหน่ายสินค ้า ตลาดนั ด
ดําเนินการเอง
ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดนํา หรือ
ตลาดเก่า เป็ นต ้น
16.4 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล
โครงการ
เลือก
เกียวกับการพัฒนา หรือฟื นฟูแหล่งท่องเทียวเสือม
โทรมให ้มีสภาพทีเหมาะสม ต่อการท่องเทียว
16.5 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล เพือ โครงการ
3
240000
อปท.
กระตุ ้น หรือส่งเสริมการท่องเทียว และการให ้ความรู ้
ดําเนินการเอง
เกียวกับประวัตค
ิ วามเป็ นมาของแหล่งท่องเทียว
16.6 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน โครงการ
3
0
อปท.
การให ้คําปรึกษา และสนั บสนุนการจัดตังกลุม
่ อาชีพ
ดําเนินการเอง
หรือกลุม
่ เกษตรกร หรือกลุม
่ ต่าง ๆ เพือส่งเสริมอาชีพ
หรือการสร ้างงาน
16.7 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน โครงการ
1
0
อปท.
การให ้คําปรึกษาทังทีสํานั กงาน เทศบาล หรือช่องทาง
ดําเนินการเอง
สือออนไลน์ตา่ ง ๆ เกียวกับการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์ หรือการส่งเสริมการลงทุนในพืนที

การให ้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที 2-6 เทศบาลนคร นครราชสีมา
งบประมาณ
รูปแบบ
ไม่ได้ดําเนินการ
รายการข้อมูล
หน่วย จํานวน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปี งบประมาณ พ.ศ หมายเหตุ
ภารกิจที 17 การบริหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
17.1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพืนที เทศบาล ทีถูกกําจัด
ตัน
81751.84
0
อปท.
อย่างถูกสุขลักษณะ
ดําเนินการเอง
17.2 ปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชือในพืนที
ตัน
273.8 3554492.5
จ ้างเหมา
เทศบาล ทีถูกส่งต่อไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
17.3 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน โครงการ
5
0
อปท.
การอนุรักษ์ดแ
ู ลรักษาแหล่งนํ าธรรมชาติ ลํานํ า
ดําเนินการเอง
ธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝั ง หรือการจัดการเกียวกับ
ปั ญหาวัช พืช ผักตบชวา ปั ญหานํ าเน่าเสีย การกําจัดนํ า
เสีย เป็ นต ้น
17.4 จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือ โครงการ
ประชาสัมพันธ์ให ้ความรู ้แก่ประชาชนเกียวกับการดูแล
รักษาป่ า ภัยจากไฟป่ า การป้ องกันไฟป่ า การเผาในที
โล่ง ภัยจากการเผาในทีโล่ง เป็ นต ้น
17.5 จํานวนครังที เทศบาล จัดส่งอาสาสมัครป้ องกัน
ครัง
ไฟป่ าเข ้าร่วมอบรมกับหน่วยงานทีเกียวข ้อง
17.6 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน โครงการ
การจัดการเกียวกับค่าฝุ่ น PM ๒.๕
17.7 จํานวนข ้อมูลค่าเฉลีย ๒๔ ชัวโมง ของฝุ่ นละออง ครัง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของเทศบาล
ภารกิจที 18 การส่งเสริมศิลปะ ว ัฒนธรรม ภูมป
ิ ญ
ั ญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน
18.1 จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ใน โครงการ
ิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณี
การส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศล
ท ้องถิน หรือภูมป
ิ ั ญญาชาวบ ้าน
18.2 จํานวนแหล่งการเรียนรู ้ในท ้องถินเกียวกับศิลปะ โครงการ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน และ
โบราณสถาน ทีได ้รับการส่งเสริมหรือสนั บสนุนจาก
เทศบาล

เลือก

เลือก
1

91000

อปท.
ดําเนินการเอง
อปท.
ดําเนินการเอง

38

91000

6

3750000

อปท.
ดําเนินการเอง

1

240000

อปท.
ดําเนินการเอง

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
คําถาม

พอใจ
จํานวน ร้อยละ

ปร ับปรุง
จํานวน
ร้อยละ

ด้านที 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านโครงสร ้างพืนฐานของ เทศบาล
ด้านที 2 ด้านการผ ังเมือง

58

93.55%

4

6.45%

52

83.87%

10

16.13%

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวต
ิ ของ เทศบาล
ด้านที 4 ด้านการศึกษา

58

93.55%

4

6.45%

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านการศึกษาของ เทศบาล
ด้านที 5 ด้านการจ ัดระเบียบชุมชนและการร ักษาความสงบปลอดภ ัย

57

91.94%

5

8.06%

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ เทศบาล
ด้านที 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเทียว และการลงทุน

48

77.42%

14

22.58%

40

64.52%

22

35.48%

49

79.03%

13

20.97%

49

79.03%

13

20.97%

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านการผังเมืองของ เทศบาล เกียวกับการจัดทําหรือสนั บสนุนการจัดทําผัง
เมืองรวมเมือง และการควบคุมการใช ้ประโยชน์ทดิ
ี นและการพัฒนาให ้เป็ นไปตามผังเมืองรวมเมือง
ั
ด้านที 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสงคม
และคุณภาพชีวต
ิ

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเทียว และการลงทุนของ
เทศบาล
ด้านที 7 ด้านการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อมของ เทศบาล
ด้านที 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ ว ัฒนธรรม ภูมป
ิ ัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด ้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมป
ิ ั ญญาชาวบ ้าน และโบราณสถานของ
เทศบาล

