
สรุปรายงานประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 วันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ วัดบูรพ์  
 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
นครราชสีมา  ได้จัดประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือให้ได้มติในที่ประชุมของชุมชน 7 ชุมชน จะเลือกท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านใดบ้าง ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท  

สรุปผลการประชาคม 

ที ่ ชื่อชมุชน ผู้เข้าประชมุ ผลการประชาคม หมายเหตุ 
1. วัดบูรพ ์ 17 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

2. ประตูไชยณรงค์-
เรือนจ า 

14 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

3. ตลาดหลักเมืองฯ 13 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

4. วัดอิสานพัฒนา 15 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

5. จันทรา-พายัพ 7 คน - รอประชาคมอีกครั้ง 

6. ประตูน้ าสันติสุข 11 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

7. ประตูชุมพลพัฒนา 
13 คน 

1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบการประชุมประชาคม 
 

      
 

     
 

     
 

     
 
 



สรุปรายงานประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ วัดทุ่งสว่าง  

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนคร
นครราชสีมา  ได้จัดประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือให้ได้มติในที่ประชุมของชุมชน 8 ชุมชน จะเลือกท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านใดบ้าง ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท  

สรุปผลการประชาคม 

ที ่ ชื่อชมุชน ผู้เข้าประชมุ ผลการประชาคม หมายเหตุ 
1. ท้าวสุระ ซอย  3 

 
22 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

2. วัดศาลาลอย 
 

12 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

3. ศาลาลอยพัฒนา 
 

29 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

4. ศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง  
 

7 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

5. วัดทุ่งสว่าง 
 

26 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

6. ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
 

29 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

7. ทุ่งมหาชัย  
 

16 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

8. มหาชัย-อุดมพร 
 

21 คน 
 

1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

   
 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบการประชุมประชาคม 

 

     

     

            

      
 

 



สรุปรายงานประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ วัดป่าสาลวัน  

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลนคร
นครราชสีมา  ได้จัดประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือให้ได้มติในที่ประชุมของชุมชน 8 ชุมชน จะเลือกท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านใดบ้าง ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท  

สรุปผลการประชาคม 

ที ่ ชื่อชมุชน ผู้เข้าประชมุ ผลการประชาคม หมายเหตุ 
1.   

บ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม 
18 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

2. เดชอุดมสามัคคี  22 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

3. เดชอุดมพัฒนา 25 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

4. พานิชเจริญ 28 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

5. หนองแก้ช้าง 17 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

6. กศน. พัฒนา 18 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

7. บ้านพักรถไฟ 11 คน 1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

1 โครงการ 

 
8. 

แบ็คสามัคคี 15 คน 
 

1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 
2 โครงการ 

   
 

   

 
 
 
 
 

 



ภาพประกอบการประชุมประชาคม 

 

      

      

      

      

 



สรุปรายงานประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ วัดหนองไผ่ล้อม  
 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนคร
นครราชสีมา  ได้จัดประชุมประชาคมโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือให้ได้มติในที่ประชุมของชุมชน 8 ชุมชน จะเลือกท าโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านใดบ้าง ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท  

สรุปผลการประชาคม 

ที ่ ชื่อชมุชน ผู้เข้าประชมุ ผลการประชาคม หมายเหตุ 
1.   

บ้านรุ่งเรือง 
 

22 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

2. บุญเรือง 
 

16 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

3. สืบศิริพัฒนา 6 คน - รอประชาคมอีกครั้ง 

4. เอ้ืออาทรหนองจะบก 7 คน - รอประชาคมอีกครั้ง 

5. ชลประทาน 
 

13 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

6. หนองไผ่ล้อม  
 

19 คน 1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1 โครงการ 

7. หนองไผ่ล้อมพัฒนา  
 

18 คน 1.โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

2 โครงการ 

8. เสาสูง 17 คน - รอประชาคมอีกครั้ง 

 

   

 
 

 

 

 

 



ภาพประกอบการประชุมประชาคม 

 

       
 

      
 

      
 

      


