




ขอ้มลูพนืฐาน เทศบาลนคร นครราชสมีา      

  

รายการขอ้มูล หนว่ย 

ขอ้มูล ณ ปี แหลง่ขอ้มลู 

ไมม่บีรกิาร
สาธารณะ 

พ.ศ. 2564 อปท.เอง จากแหลง่อนื 

 (เลอืก) (เลอืก) 

1.ดา้นโครงสรา้งพนืฐาน            
  1.1 ถนนในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทงัหมด กม. 163453 เลอืก    
  1.2 ถนนในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทชีํารดุเสยีหาย ตร.ม. 33721 เลอืก    
  1.3 จดุอนัตรายทเีกดิอบุัตเิหตบุอ่ยครังทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล จดุ 41 เลอืก    
  1.4 สะพานในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทังหมด แหง่ 14 เลอืก    
  1.5 สะพานในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทชีํารดุเสยีหาย แหง่    เลอืก 
  1.6 จํานวนสญัญาณไฟจราจรในความรบัผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล จดุ 41 เลอืก    
  1.7 จํานวนสญัญาณไฟจราจรในความรบัผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล ทชีํารดุเสยีหาย จดุ 41 เลอืก    
  1.8 จํานวนไฟสอ่งสวา่งทอียูใ่นความรับผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล จดุ 5000 เลอืก    
  1.9 จํานวนไฟสอ่งสวา่งทอียูใ่นความรับผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล ทขํีารดุเสยีหาย จดุ 2000 เลอืก    
  1.10 จํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะในความรับผดิชอบของ เทศบาล สาย 1 เลอืก    

  
1.11 จํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทนํีาไม่
สามารถไหลผา่นไดป้กต ิเชน่ ลํานําตนืเขนิ มสีงิกดีขวางทางนํา หรอืถกูบกุรกุ สาย    เลอืก 

  1.12 จํานวนแหลง่นําสาธารณะ พนืท ีพักนํา หรอืแกม้ลงิ ในความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ 23 เลอืก    

  
1.13 จํานวนแหลง่นําสาธารณะ พนืท ีพักนํา หรอืแกม้ลงิ ในความรับผดิชอบของ เทศบาล ที
ชํารดุเสยีหาย ตนืเขนิ นําเน่าเสยี หรอืถูกบกุรกุ แหง่    เลอืก 

  1.14 จํานวนระบบสบูนํา เครอืงสบูนํา ทอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล เครอืง 52 เลอืก    
  1.15 จํานวนระบบสบูนํา เครอืงสบูนํา ทอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ทชํีารดุเสยีหาย เครอืง    เลอืก 

  1.16 จํานวนคลองสง่นําทอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ 1 เลอืก    
  1.17 จํานวนคลองสง่นําทอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ทชีํารดุเสยีหาย แหง่ 1 เลอืก    
  1.18 จํานวนระบบการผลตินําประปา ทอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล แหง่ 3 เลอืก    
  1.19 จํานวนระบบการผลตินําประปาทอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ทชีํารดุเสยีหาย แหง่    เลอืก 

2. ดา้นผงัเมอืง           
  2.1 จํานวนอาคารสงู หรอือาคารทมีคีวามเสยีงและความลอ่แหลมทจีะเกดิอบุัตภัิยในพนืท ี

เทศบาล 
อาคาร 

   
เลอืก 



3. ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ            
  3.1 จํานวนผูส้งูอายทุมีปัีญหาดา้นสขุภาพ หรอืป่วยตดิเตยีงในพนืท ีเทศบาล คน 516 เลอืก    
  3.2 จํานวนนักบรบิาลชมุชนของ เทศบาล คน    เลอืก 
  3.3 จํานวนผูส้งูอายทุมีสีทิธไิดรั้บการสงเคราะหเ์บยียังชพีในพนืท ีเทศบาล คน 17935 เลอืก    

  
3.4 จํานวนผูส้งูอายทุเีป็นสมาชกิในชมรม สมาคม ศนูยบ์รกิารทางสงัคม หรอืโรงเรยีนผูส้งูอายทุี
อยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล คน    เลอืก 

  3.5 จํานวนผูส้งูอายทุยีากไรท้อียูใ่นภาวะพงึพงิในพนืท ีเทศบาล คน 100 เลอืก    
  3.6 จํานวนผูพ้กิารในพนืท ีเทศบาล ทมีสีทิธไิดรั้บการสงเคราะหเ์บยียังชพีคนพกิาร คน 2235 เลอืก    

  
3.7 จํานวนผูพ้กิารยากไรท้อียูใ่นภาวะพงึพงิในพนืท ีเทศบาล ทสีมควรไดรั้บการชว่ยเหลอืดา้น
ปัจจัยสใีนการดํารงชพี คน    เลอืก 

  3.8 จํานวนผูต้ดิเชอื/ผูป่้วยเอดสท์งัหมดในเขตพนืท ีเทศบาล คน 118 เลอืก    
  3.9 จํานวนสตัวทั์งหมดในพนืท ีเทศบาล ทไีดรั้บการสํารวจขนึทะเบยีนสตัว ์ ตัว 13464 เลอืก    

4. ดา้นการศกึษา            
  4.1 จํานวนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กทังหมดในสังกดั เทศบาล แหง่ 8 เลอืก    

  
4.2 จํานวนเด็กทงัหมดในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรอืเด็กอนุบาล หรอืเด็กประถมศกึษาในสังกัด 
เทศบาล คน 503 เลอืก    

  
4.3 จํานวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนในพนืท ีเทศบาล ทมีกีารสํารวจ ตรวจสอบ หรอืมคีวาม
ประสงคข์อรับการสนับสนุนดา้นการศกึษา คน 414 เลอืก    

  4.4 จํานวนโรงเรยีนในสงักดั เทศบาล แหง่ 6 เลอืก    
5. ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั            

  5.1 จํานวนประชากรในพนืท ีเทศบาล คน 119301 เลอืก    

  
5.2 จํานวนกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ดา้นความปลอดภัย (ของ เทศบาล ทมีรีะบบ CCTV) 
ทไีดรั้บแจง้หรอืตรวจพบวา่ชํารดุเสยีหาย หรอืไมส่ามารถใชง้านได ้ทสีามารถซอ่มแซมได ้ กลอ้ง 182 เลอืก    

  

5.3 จํานวนเรอืงราวรอ้งทุกขข์องประชาชนจากศนูยรั์บเรอืงราว รอ้งทกุข ์ศนูยไ์กล่เกลยีขอ้พพิาท 
ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูยดํ์ารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอืจาก
ชอ่งทางสอืออนไลน์อนื ๆ ท ีสง่ให ้เทศบาล ดําเนนิการ เรอืง 22 เลอืก    

6. ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทยีว และการลงทนุ            
7. ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม            

  7.1 ปรมิาณขยะมลูฝอยทงัหมดในพนืท ีเทศบาล ตัน 81751.84 เลอืก    
  7.2 ปรมิาณขยะอนัตราย และขยะตดิเชอืทังหมดในพนืท ีเทศบาล ตัน 291.85 เลอืก    



  7.3 จํานวนขอ้มูลคา่เฉลยี ๒๔ ชวัโมง ของฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ครัง 42 เลอืก    
8. ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถาน           
  

 



        

  
การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามท ี2-1 เทศบาลนคร นครราชสมีา 

  
 

รายการขอ้มูล หนว่ย จํานวน 
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ําเนนิการ 

หมายเหต ุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ 
ภารกจิท ี1 การบํารงุรกัษาถนน         

  

1.1 จํานวนพนืทรีวมความเสยีหายของถนนในความ
รับผดิชอบทังหมดของ เทศบาล ทไีดรั้บการบํารุงรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กต ิ

ตร.ม. 41381 37695618 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

1.2 จํานวนจดุอนัตรายทเีกดิอบัุตเิหตบุอ่ยครังทางการ
จราจรทางบก ในเขต เทศบาล ทไีดรั้บการพัฒนา 
ปรับปรงุ หรอืแกไ้ขใหป้ลอดภัยขนึ 

จดุ 41 1000000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

ภารกจิท ี2 การบํารงุรกัษาสะพาน         

  

2.1 จํานวนสะพานในเขตทางในความรับผดิชอบของ
เทศบาล ไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้าน
ไดป้กต ิ

แหง่ 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 

ภารกจิท ี3 สญัญาณไฟจราจร และไฟสอ่งสวา่ง         

  

3.1 จํานวนสญัญาณไฟจราจรในความรบัผดิชอบใน
เขตทางของ เทศบาล ทไีดรั้บการบํารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท ีใชง้านไดป้กต ิ

จดุ 41 1000000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

3.2 จํานวนไฟสอ่งสวา่งในความรับผดิชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ทไีดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที
ใชง้านไดป้กต ิ

จดุ 5000 2000000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

ภารกจิท ี4 คลอง ลําธาร แหลง่นํา และระบบสบูนํา         

  

4.1 จํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะใน
ความรับผดิชอบของ เทศบาล ทไีดรั้บ การดแูลรักษา
ใหนํ้าสามารถไหลผา่นไดไ้มต่ดิขัด หรอืใหอ้ยูใ่นสภาพ
ทใีชง้านไดป้กต ิ

สาย 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 

  

4.2 จํานวนแหลง่นําสาธารณะ พนืทพัีกนํา หรอืแกม้ลงิ
ในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทไีดรั้บการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท ีใชง้านไดป้กต ิ

แหง่ 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 



  

4.3 จํานวนระบบสบูนํา เครอืงสบูนํา ทอียูใ่นความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ทไีดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพทใีชง้านไดป้กต ิ

เครอืง 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 

  

4.4 จํานวนคลองสง่นําทอียูใ่นความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ทไีดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้าน
ไดป้กต ิ

แหง่ 1 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

ภารกจิท ี5 ระบบประปา         

  

5.1 ระบบการผลตินําประปาทอียูใ่นความรับผดิชอบ
ของ เทศบาล ทไีดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที
ใชง้านไดป้กต ิ

แหง่ 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 

ภารกจิท ี6 ดา้นผงัเมอืง          

  

6.1 จํานวนโครงการท ีเทศบาล มกีารจัดทํา หรอื
สนับสนุนการจัดทํา ผังเมอืงรวมจังหวัด หรอืผังเมอืง
รวมเมอืง หรอืผังเมอืงรวมชมุชน เป็นกรอบในการ
พัฒนาทอ้งถนิ 

โครงการ 
   

เลอืก   

  

6.2 จํานวนโครงการท ีเทศบาล มกีารควบคมุการใช ้
ประโยชน์ทดีนิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืง
รวมจังหวัด หรอืผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผังเมอืงรวม
ชมุชน 

โครงการ 
   

เลอืก   

ภารกจิท ี7 การรณรงคส์ง่เสรมิการประกอบอาคาร         

  

7.1 จํานวนอาคารสงู หรอือาคารทมีคีวามเสยีงและ
ความลอ่แหลมทจีะเกดิอบัุตภัิยทไีดรั้บการรณรงค์
สง่เสรมิและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

อาคาร 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 

  

7.2 จํานวนโครงการ/กจิกรรมท ีเทศบาล จัดอบรมให ้
ความรูแ้กป่ระชาชนเกยีวกับความเสยีงภัยตา่งๆ ใน
อาคารสงู หรอือาคารทมีคีวามเสยีงภัย หรอืในชมุชน 
เชน่ การซอ้มหนีไฟ การซอ้มดับเพลงิ แผน่ดนิไหว 
เป็นตน้ 

โครงการ 2 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

 

 



        

  
การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามท ี2-2 เทศบาลนคร นครราชสมีา 

  
 

รายการขอ้มูล หนว่ย จํานวน 
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ําเนนิการ 

หมายเหต ุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ 
ภารกจิท ี8 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอาย ุ         

  
8.1 ผูส้งูอายทุมีปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงที
ไดรั้บการดแูลดา้นสขุภาพจาก เทศบาล 

คน 516 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

8.2 จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายทุมีปัีญหา
ดา้นสขุภาพ หรอืป่วยตดิเตยีงท ีเทศบาล ดําเนนิการ 

โครงการ 1 221138 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

8.3 จํานวนครังท ีเทศบาล สง่นักบรบิาลชมุชนเขา้รว่ม
อบรมกบักระทรวงสาธารณสขุหรอืหน่วยงานที
เกยีวขอ้ง 

ครัง 
   

เลอืก   

  
8.4 จํานวนผูส้งูอายทุไีดรั้บการสงเคราะหเ์บยียังชพี
ผูส้งูอายใุนเขตพนืท ีเทศบาล 

คน 17935 142503600 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

8.5 ผูส้งูอายทุเีป็นสมาชกิในชมรม หรอืสมาคม 
ศนูยบ์รกิารทางสงัคม โรงเรยีนผูส้งูอายทุอียูใ่นความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ทเีขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ ที
ชมรม หรอืสมาคม ศนูยบ์รกิารทางสังคม โรงเรยีน
ผูส้งูอายทุอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล จัดขนึ 

คน 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 

  

8.6 จํานวนโครงการท ีเทศบาล ใหก้ารสนับสนุนแก่
ผูส้งูอายใุนการจัดกจิกรรมนันทนาการตา่งๆ หรอืการ
ออกกําลังกาย 

โครงการ 1 221138 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

8.7 จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาลเกยีวกับ
การสง่เสรมิอาชพี การเพมิรายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอาย ุ

โครงการ 
   

เลอืก   

  

8.8 จํานวนผูส้งูอายทุยีากไรท้อียูใ่นภาวะพงึพงิทไีดรั้บ
การชว่ยเหลอืสนับสนุน หรอืประสานงาน และ
สงเคราะหใ์หเ้ขา้สูส่ถานสงเคราะหค์นชรา 

คน 
   

เลอืก   

  
      

  
  

      
  



ภารกจิท ี9 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร         

  

9.1 จํานวนผูพ้กิารทไีดรั้บการขนึทะเบยีนตาม พ.ร.บ. 
สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และไดรั้บการสงเคราะหเ์บยียังชพีคนพกิารจาก 
เทศบาล 

คน 2235 21456000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

9.2 จํานวนผูพ้กิารยากไรท้อียูใ่นภาวะพงึพงิท ี
เทศบาล เขา้ไปชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสาน
หน่วยงานทเีกยีวขอ้งใหเ้ขา้ไปดําเนนิการชว่ยเหลอื
สนับสนุนปัจจัยสใีนการดํารงชพี 

คน 
    

ไมม่บีรกิารสาธารณะ 

ภารกจิท ี10 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูต้ดิเชอืผูป่้วยเอดส ์         

  
10.1 จํานวนผูต้ดิเชอื/ผูป่้วยเอดสท์ไีดรั้บการ
สงเคราะหเ์บยียังชพีผูป่้วยเอดส ์

คน 118 708000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

ภารกจิท ี11 การสาธารณสุขมูลฐาน         

  

11.1 จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การสง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุ เฝ้าระวังป้องกนัโรค
ประจําถนิ หรอืการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่ 

โครงการ 2 1453149 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

11.2 จํานวนสตัวท์ไีดรั้บการสํารวจขนึทะเบยีนสัตวแ์ละ
ฉีดวคัซนีสนัุขบา้ หรอืทําหมันตามโครงการสตัวป์ลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสนัุขบา้ฯ 

ตัว 9775 166800 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

ภารกจิท ี12 การสง่เสรมิสถานประกอบการอาหารผา่นเกณฑม์าตรฐาน
อาหารปลอดภยั         

  

12.1 จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การตรวจสขุาภบิาลอาหารหรอืสถานประกอบกจิการ
อาหารในพนืท ี

โครงการ 2 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

 

 



        

  
การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามท ี2-3 เทศบาลนคร นครราชสมีา 

  
 

รายการขอ้มูล หนว่ย จํานวน 
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ําเนนิการ 

หมายเหต ุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ 
ภารกจิท ี13 การพฒันาการศกึษา         

  

13.1 จํานวนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดั เทศบาล ที
ผา่นการประเมนิมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหง่ชาต ิ

แหง่ 8 3904200 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

13.2 จํานวนเด็กทงัหมดในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรอื
เด็กอนุบาล หรอืเด็กประถมศกึษาในสงักดั เทศบาล ที
ไดรั้บอาหารเสรมิ (นม) ครบถว้น 

คน 3504 6714364.8 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

13.3 จํานวนเด็กทงัหมดในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรอื
เด็กอนุบาล หรอืเด็กประถมศกึษาในสงักดั เทศบาล ที
ไดรั้บอาหารกลางวันทมีคีณุคา่ ทางโภชนาการ
ครบถว้น 

คน 3504 15192135 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

13.4 จํานวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจน ทไีดรั้บการ
สนับสนุน ดา้นการศกึษา หรอืดา้นการเงนิจาก เทศบาล 
หรอืวัสดอุปุกรณ์จาก เทศบาล 

คน 414 832000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

13.5 จํานวนโรงเรยีนในสงักดั เทศบาล ทจัีดการเรยีน
การสอนในระบบสองภาษา หรอืหลักสตูรสองภาษา 

แหง่ 1 5200000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

13.6 จํานวนกจิกรรม หรอืโครงการเกยีวกับการสง่เสรมิ
อาชพีในโรงเรยีนสงักัด เทศบาล หรอืโรงเรยีนในสงักดั
อนืท ีเทศบาล ใหก้ารสนับสนุน 

โครงการ 1 100000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

 

 



        
การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามท ี2-4 เทศบาลนคร นครราชสมีา 

  
 

รายการขอ้มูล หนว่ย จํานวน 
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดดํ้าเนนิการ 

หมายเหต ุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ 
ภารกจิท ี14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั         

  

14.1 จํานวนแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทสําคัญทเีกดิขนึในพนืทที ีเทศบาล ได ้
ดําเนนิการ 

ฉบับ 6 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

14.2 จํานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อป
พร.) ท ีเทศบาล สนับสนุนใหจั้ดตังขนึ รวมทงัจํานวน
อาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยของมลูนธิ ิสมาคม 
สมาชกิ ชมรม รปูแบบอนื ทตีังขนึถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ในเขตพนืท ีเทศบาล 

คน 20 100000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

14.3 จํานวนกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ดา้น
ความปลอดภัย (ของ เทศบาล ทมีรีะบบ CCTV) ที
ชํารดุเสยีหาย และสามารถซอ่มแซมได ้ทไีดรั้บการ
ซอ่มแซมใหส้ามารถใชง้านไดป้กต ิ

กลอ้ง 182 100000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

ภารกจิท ี15 การจดัการความขดัแยง้         

  

15.1 จํานวนศนูยร์ับเรอืงราวรอ้งทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลยี
ขอ้พพิาท ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน 
ศนูยดํ์ารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอืจาก
ชอ่งทางสอืออนไลน์อนื ๆ ท ีเทศบาล จัดใหม้ ีหรอื
ดําเนนิการ 

แหง่ 1 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

15.2 จํานวนเรอืงราวรอ้งทกุขข์องประชาชนจากศนูย์
รับเรอืงราวรอ้งทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลยีขอ้พพิาท ศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูยดํ์ารงธรรม 
ศนูย ์one stop service หรอืจากชอ่งทางสอืออนไลน์
อนื ๆ ทสีง่ให ้เทศบาล ดําเนนิการ และไดร้ับการให ้
ความชว่ยเหลอืจาก เทศบาล หรอืการประสานงาน
หน่วยงานทเีกยีวขอ้งดําเนนิการตอ่ไป 

เรอืง 22 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

 



การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามท ี2-5 เทศบาลนคร นครราชสมีา 

  
  

รายการขอ้มูล หนว่ย จํานวน 
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ําเนนิการ 

หมายเหต ุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ 
ภารกจิท ี16 การสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทยีว และการ
ลงทนุ         

  

16.1 จํานวนโครงการท ีเทศบาล มกีารสนับสนุน
งบประมาณ หรอืสนับสนุน สง่เสรมิอนื ๆ ใหแ้กก่ลุม่
อาชพีกลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่การทอ่งเทยีว ฯลฯ เพอื
พัฒนาประสทิธภิาพการแปรรปูตลาด 

โครงการ 2 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

16.2 จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมท ีเทศบาล 
ดําเนนิการเกยีวกบัการสง่เสรมิอาชพี เชน่ เกษตรกรรม 
ประมงปศสุตัว ์หรอือาชพีใหม ่เป็นตน้ 

โครงการ 6 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

16.3 จํานวนโครงการท ีเทศบาล จัดใหม้หีรอืสง่เสรมิ 
ศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้ ตลาดนัด 
ตลาดชมุชน ถนนคนเดนิ ถนนวัฒนธรรม ตลาดนํา หรอื
ตลาดเกา่ เป็นตน้ 

โครงการ 1 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

16.4 จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล 
เกยีวกบัการพัฒนา หรอืฟืนฟแูหลง่ทอ่งเทยีวเสอืม
โทรมใหม้สีภาพทเีหมาะสม ตอ่การทอ่งเทยีว 

โครงการ 
   

เลอืก   

  

16.5 จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล เพอื
กระตุน้ หรอืสง่เสรมิการทอ่งเทยีว และการใหค้วามรู ้
เกยีวกบัประวัตคิวามเป็นมาของแหลง่ทอ่งเทยีว 

โครงการ 3 240000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

16.6 จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การใหคํ้าปรกึษา และสนับสนุนการจัดตังกลุม่อาชพี 
หรอืกลุม่เกษตรกร หรอืกลุม่ตา่ง ๆ เพอืสง่เสรมิอาชพี
หรอืการสรา้งงาน 

โครงการ 3 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  

16.7 จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การใหคํ้าปรกึษาทงัทสํีานักงาน เทศบาล หรอืชอ่งทาง
สอืออนไลน์ตา่ง ๆ เกยีวกบัการขอใบอนุญาตจด
ทะเบยีนพาณชิย ์หรอืการสง่เสรมิการลงทนุในพนืท ี

โครงการ 1 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

 
  

  



การใหบ้รกิารสาธารณะ แบบสอบถามท ี2-6 เทศบาลนคร นครราชสมีา 

   

รายการขอ้มูล หนว่ย จํานวน 
งบประมาณ รปูแบบ ไมไ่ดด้ําเนนิการ 

หมายเหต ุ
  

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ   
ภารกจิท ี17 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม           

  
17.1 ปรมิาณขยะมลูฝอยในพนืท ีเทศบาล ทถีกูกาํจัด
อยา่งถูกสขุลักษณะ 

ตัน 81751.84 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

  

  

  
17.2 ปรมิาณขยะอนัตราย และขยะตดิเชอืในพนืท ี
เทศบาล ทถีูกสง่ตอ่ไปกําจัดอยา่งถกูสขุลักษณะ 

ตัน 273.8 3554492.5 จา้งเหมา 
  

  

  

17.3 จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การอนุรักษ์ดแูลรักษาแหลง่นําธรรมชาต ิลํานํา
ธรรมชาต ิทรัพยากรชายฝัง หรอืการจัดการเกยีวกับ
ปัญหาวัชพชื ผักตบชวา ปัญหานําเน่าเสยี การกําจัดนํา
เสยี เป็นตน้ 

โครงการ 5 0 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

  

  

  

17.4 จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรอื
ประชาสมัพันธใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชนเกยีวกบัการดูแล
รักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า การเผาในที
โลง่ ภัยจากการเผาในทโีลง่ เป็นตน้ 

โครงการ 
   

เลอืก 
 

  

  
17.5 จํานวนครังท ีเทศบาล จัดสง่อาสาสมัครป้องกนั
ไฟป่าเขา้รว่มอบรมกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ครัง 
   

เลอืก 
 

  

  
17.6 จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การจัดการเกยีวกบัคา่ฝุ่ น PM ๒.๕ 

โครงการ 1 91000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

  

  

  

17.7 จํานวนขอ้มูลคา่เฉลยี ๒๔ ชวัโมง ของฝุ่ นละออง
ขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานของเทศบาล 

ครัง 38 91000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

  

  
ภารกจิท ี18 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปิญัญาชาวบา้น และ
โบราณสถาน            

  

18.1 จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การสง่เสรมิหรอือนุรักษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี
ทอ้งถนิ หรอืภมูปัิญญาชาวบา้น 

โครงการ 6 3750000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

  

  

  

18.2 จํานวนแหลง่การเรยีนรูใ้นทอ้งถนิเกยีวกบัศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถนิ และ
โบราณสถาน ทไีดรั้บการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนจาก 
เทศบาล 

โครงการ 1 240000 อปท. 
ดําเนนิการเอง 

  

  



สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน  

คําถาม 
พอใจ ปรบัปรุง 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 
ดา้นท ี1 ดา้นโครงสรา้งพนืฐาน 

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพนืฐานของ เทศบาล 58 93.55% 4 6.45% 
ดา้นท ี2 ดา้นการผงัเมอืง 

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการผังเมอืงของ เทศบาล เกยีวกบัการจัดทําหรอืสนับสนุนการจัดทําผัง
เมอืงรวมเมอืง และการควบคุมการใชป้ระโยชน์ทดีนิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมเมอืง 52 83.87% 10 16.13% 
ดา้นท ี3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคุณภาพชวีติ 

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติของ เทศบาล 58 93.55% 4 6.45% 
ดา้นท ี4 ดา้นการศกึษา 

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศกึษาของ เทศบาล 57 91.94% 5 8.06% 
ดา้นท ี5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั 

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดระเบยีบชมุชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ เทศบาล 48 77.42% 14 22.58% 
ดา้นท ี6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การท่องเทยีว และการลงทุน 

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การทอ่งเทยีว และการลงทนุของ 
เทศบาล 40 64.52% 22 35.48% 
ดา้นท ี7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม     

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มของ เทศบาล 49 79.03% 13 20.97% 
ดา้นท ี8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปิัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน 

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วัฒนธรรม ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ 
เทศบาล 49 79.03% 13 20.97% 
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