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ด้านการพฒันาการเกษตร

 ศนูย์วจัิยข้าวโพดฯ เปิดงาน เกษตรแฟร์ปากช่อง๖๐

               ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ 
แทนอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร ์  ประธานในพิธี  พร ้อมด ้วย  
นายสรุพันธ์ ศลิปสวุรรณ นายอ�าเภอปากช่อง 
 ผศ.ดร.สุด เขตต ์  นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร 
ม.เกษตรศาสตร์ ดร.โชคชยั เอกทัศนาวรรณ ผอ.ศนูย์วจิยัข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติฯ นายจิรยุทธ อาสาเสน หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.
นครราชสีมา (ผูแ้ทนนายก อบจ.) นายณัฏฐพัชร์  อนวัิตกูลชยั ส.อบจ.
นม.อ.ปากช่องเขต ๑ ร่วมด้วย ผอ.ททท.สนง.นครราชสมีา สมาคมการท่อง
เท่ียวเขาใหญ่ สมาคมพัฒนาการท่องเทีย่วเขาใหญ่ เทศบาลเมอืงปากช่อง 
เทศบาลต�าบลสมีามงคล และ เทศบาลต�าบลกลางดง ร่วมตดัรบิบิน้เปิด
งาน “เกษตรแฟร์ปากช่อง’๖๐” อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความสนใจ
ของภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องและสือ่มวลชน
               งานเกษตรแฟร์ปากช่อง’๖๐ จดัต่อเน่ืองเป็นครัง้ที ่๑๓ ณ ศนูย์วิจยั
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาตฯิ ภายใต้แนวคดิ “นวัตกรรมเกษตร ๔.๐  
น�าปากช่องสูเ่มอืงเกษตรและการท่องเท่ียวชัน้น�า” ปีนีจ้ดัขึน้ระหว่างวันท่ี 
๘ - ๑๑ ธ.ค. ๖๐ โดยความร่วมมอืของ ม.เกษตรศาสตร์, อบจ.นครราชสมีา, 
ชมรมนิสติเก่า ม.เกษตรศาสตร์ปากช่อง, สมาคมการท่องเทีย่วเขาใหญ่, 
ทต.กลางดง และ ทต.สมีามงคล รวมถงึหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ใน จ.นครราชสีมา ท่ีได้ให้ความส�าคัญกับภาคการเกษตร และร่วมกัน
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
การผลติ และการถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปสูเ่กษตรกรสร้างความเข้มแขง็ให้
กับภาคการเกษตรได้อย่างสมบรูณ์  นอกจากนียั้งมกีารฝึกอบรมวิชาชพี 
รวมถึงการสาธิตและการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทางการเกษตร สนิค้า OTOP 
ให้แก่นักท่องเท่ียวและป
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 อบจ.โคราช จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาผูน้�าชุมชนด้านการเกษตร

 ร้อยตรีหญิง ระนองรกัษ์ สวุรรณฉว ีนายกองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ประธานในพิธี พร้อมด้วย 
 นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวัดนครราชสมีา เปิดโครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการพัฒนาผูน้�า
ชุมชนด้านการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
ของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสมีา โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุ
การพัฒนาผู้น�าชุมชนด้านการเกษตร มุ่งหวังในการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนที่เป็นตัวแทนด้านการเกษตรของหมู่บ้าน ชุมชน 
ให้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ แนะน�าให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเกษตร สนับสนุนบทบาทของเกษตรกรในการขับเคลื่อน 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงกับชีวิตประจ�าวันและ 
การประกอบอาชพีของตนเอง โดย แบ่งการอบรมออกเป็น ๔ อ�าเภอๆ ละ  
๑ รุ่น ผูเ้ข้าอบรมเป็นตวัแทนด้านการเกษตรของหมูบ้่าน ชมุชน หมูบ้่านละ 
๑ คน โดยรุน่ที ่๑ วันที ่๒๔ ส.ค.๖๐ ณ ส�านักงานเกษตร อ.ปักธงชยั, รุน่ที ่๒ 
วันที ่๒๕ ส.ค. ๖๐ ณ หอประชมุอ�าเภอโนนสงู, รุน่ที ่๓ ณ หอประชมุอ�าเภอ
พิมาย และ รุ่นที ่๔ ณ ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา 
ประจ�าอ�าเภอบัวใหญ่ รวม ๔ รุน่ กว่า ๘๐๐ คน และได้รบัความอนุเคราะห์
วิทยากรจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอ ให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้ารบัการอบรม
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ด้านการพฒันาสังคม

 ส่งเสรมิและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมูบ้่านและชมุชนให้เข้มแขง็เพือ่เป็นผูน้�าการพฒันาชมุชนและท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
พฒันาชมุชนและท้องถิน่ท่ีมีคุณภาพ

 อบจ.โคราช จัดโครงการพฒันาศกัยภาพ สร้างความเข้ม
แขง็ให้ผูน้�าชมุชน ประชาชน 
 
        ท่ีหอประชมุอ�าเภอห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสมีา นาย
ประดษิฐ์ ก่ิงโก้ ทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา 
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศกัยภาพความเข้มแขง็ให้กบั
ผูน้�าชมุชนและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอห้วยแถลง โดยม ีนายอ�าเภอ
ห้วยแถลง เกษตรอ�าเภอ และพัฒนาการอ�าเภอ ร่วมเป็นเกียรติและบรรยาย
ให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้ารบัการอบรมเกีย่วกับบทบาทผูน้�าสูค่วามมัน่คงด้วยหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างผู้น�าต้นแบบของการพ่ึงพาตนเอง 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสังคมให้เป็นสุข ชีวิตมีความ
มัน่คง พ่ึงพาตนเองได้ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลงัอบรม 
เสร็จสิ้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู ้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือน�ามาปรับใช้กับครอบครัวและชุมชน 
การอบรมฯ แบ่งเป็น ๕ รุ่น ๗ ต�าบล จ�านวนผูเ้ข้ารบัการอบรม ๑,๑๗๐ คน 

 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชมุชนให้เข้มแขง็เพือ่เป็นผูน้�าการพฒันาชมุชนและท้องถิน่ท่ีมีคุณภาพ
 ภาคีภาครฐั เอกชน รวมพลงัเป็นหน่ึง สร้างความโปร่งใสให้ท้อง
ถิน่ ในงาน วนัต่อต้านคอร์รปัชัน่ 
 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายจิร
ยุทธ  อาสาเสน หวัหน้าส�านักปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา น�า
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม 
“วนัต่อต้านคอร์รปัชนันครราชสมีา” ประจ�าปี ๒๕๖๐ จดัโดยองค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชนัจงัหวัดนครราชสมีา ร่วมกับหอการค้าจงัหวัดนครราชสมีา โดยมนีาย
ชชัวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจงัหวัดนครราชสมีา กล่าวรายงานต่อ นาย
ธนพล จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิด
งานวนัต่อต้านคอร์รปัชนันครราชสมีา จากนัน้ นายธงชยั ลอือดลุย์ อดตีผูว่้า
ราชการจงัหวัดนครราชสมีา ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “คอร์รปัชนัภยัร้ายของสงัคม
ไทย” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคณุ ศ.ดร.ประสาท  สบืค้า อดตีอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีในฐานะ “บคุคลโปร่งใสแห่งปี ๒๕๖๐”
            “วนัต่อต้านคอร์รปัชนันครราชสมีา” เป็นกิจกรรมส่งเสรมิและกระตุน้
ให้ประชาชนในทกุระดบัมคีวามกระตอืรอืร้น และรบัผดิชอบต่อการบรหิารจดัการ
บ้านเมอืงให้มปีระสทิธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มคีวามเป็นธรรม ท่ัวถึง 
และมคีวามโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล ซึง่วันท่ี ๖ กันยายนของทุกปี เป็นวนั
ต่อต้านคอร์รปัชนั โดยจงัหวัดนครราชสมีาได้จดักิจกรรมต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุก
ปีตัง้แต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ภายใต้แนวทางส่งเสรมิให้หน่วยงานภาคแีละภาค
ประชาชน สงัคมในพ้ืนทีม่ส่ีวนร่วมในการท�างาน เพ่ือสร้างความโปร่งใสของท้อง
ถ่ินให้สามารถขบัเคลือ่นได้อย่างเป็นรปูธรรม
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 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชมุชนให้เข้มแขง็เพือ่เป็นผูน้�าการพฒันาชมุชนและท้องถิน่ท่ีมีคุณภาพ
 ภาคีภาครฐั เอกชน รวมพลงัเป็นหน่ึง สร้างความโปร่งใสให้ท้อง
ถิน่ ในงาน วนัต่อต้านคอร์รปัชัน่ 
 ทีห้่องประชมุโรงเรยีนบญุวัฒนา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา นายจริยุทธ 
อาสาเสน หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
น�าข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ร่วมกิจกรรม 
“วันต่อต้านคอร์รัปชันนครราชสีมา” ประจ�าปี ๒๕๖๐ จัดโดยองค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  
โดยมนีายชชัวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจงัหวัดนครราชสมีา กล่าวรายงาน 
ต่อ นายธนพล จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน 
ในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รปัชนันครราชสมีา จากน้ัน นายธงชยั ลอือดลุย์ 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คอร์รัปชันภัย
ร้ายของสงัคมไทย” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรตคิณุ ศ.ดร.ประสาท สบืค้า 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะ “บุคคลโปร่งใส 
แห่งปี ๒๕๖๐”
            “วนัต่อต้านคอร์รปัชนันครราชสมีา” เป็นกิจกรรมส่งเสรมิและกระตุน้
ให้ประชาชนในทกุระดบัมคีวามกระตอืรอืร้น และรบัผดิชอบต่อการบรหิารจดัการ
บ้านเมอืงให้มปีระสทิธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มคีวามเป็นธรรม ท่ัวถึง 
และมคีวามโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล ซึง่วันท่ี ๖ กันยายนของทุกปี เป็นวัน 
ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ�า 
ทกุปีต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ภายใต้แนวทางส่งเสรมิให้หน่วยงานภาคแีละ
ภาคประชาชน สงัคมในพ้ืนทีม่ส่ีวนร่วมในการท�างาน เพ่ือสร้างความโปร่งใส
ของท้องถ่ินให้สามารถขับเคลือ่นได้อย่างเป็นรปูธรรม

 ส่งเสรมิโครงการพฒันาระดบัหมู่บ้าน
 การประชมุสภา อบจ.นม. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครัง้ท่ี 
๒/๒๕๖๐ 
 สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา จดัประชมุสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา สมยัสามญั สมยัที ่๒ ครัง้ที่ 
๒/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๖ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชมุสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ส�านกัการช่าง ต.มะเรงิ อ.เมอืง 
จ.นครราชสมีา โดยมฝ่ีายบรหิาร น�าโดย ร.ต.หญิง ระนองรกัษ์ สวุรรณ
ฉวี นายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายกิตต ิเชาว์นด ีรองนายก อบจ.นม. 
นายอทัุย  มิง่ขวัญ รองนายก อบจ.นม. สมาชกิสภาฯ ๓๘ คน จาก
ทัง้หมด ๔๘ คน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ท่ีเก่ียวข้อง เข้า
ร่วมประชมุ
       นายสมบตั ิกาญจนวัฒนา ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชมุและ
ด�าเนนิการตามระเบยีบวาระ โดยระเบยีบวาระการประชมุ มท้ัีงสิน้ ๔ 
วาระ ซึง่วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ , วาระท่ี ๒ รบัรอง
รายงานการประชมุฯ สมยัสามญั สมยัท่ี ๒ ครัง้ที ่๒/๒๕๖๐ เมือ่วนั
ที่ ๒๙ ส.ค. ๖๐ ท่ีผ่านมา ส่วนวาระที่ ๓ เป็นการพิจารณาร่างข้อ
บญัญัติองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา เรือ่งงบประมาณราย
จ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระทีส่อง,สาม  หลงัเสรจ็สิน้
การอภิปราย องค์ประชมุครบ มตทิีป่ระชมุเหน็ชอบรบัหลกัการร่างข้อ
บัญญัติฯ นี้ ส่วนวาระที่ ๔ สมาชิกสภาฯแจ้งปัญหาความเดือดร้อน 
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาต่อไป
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4.2 ส่งเสริมโครงการพฒันาระดับหมู่บ้าน
 เตรียมพร้อมประชาคม อบจ. ผนึกก�าลงัท้องถิน่ - ปชช. เข้ามี
ส่วนร่วมพฒันาท้องถิน่โคราช 
 
 ที ่รร.สบายโฮเทล อ.เมอืง จ.นครราชสมีา นายกิตต ิเชาวน์ด ีรองนายก 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา เป็นประธานเปิดประชมุเชงิปฏบิติัการ
ประชาคมองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา สดัส่วนระดับจงัหวัด ซึง่การ
ประชุมครั้งน้ีเน้นการให้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน นอกจากนี ้ ในช่วงบ่ายยังได้มกีารคดัเลอืกผูแ้ทนประชาคม
ท้องถ่ินเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาท้องถ่ิน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประชาคมองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวัดนครราชสมีา สดัส่วนระดบัจงัหวัด และผูเ้ก่ียวข้องกว่า ๕๐๐ คน
 นายกติตฯิ รองนายก อบจ.นม. กล่าวว่า การประชมุฯ ครัง้น้ีนบัว่า 
มีความส�าคัญมากเพราะจะเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาของท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก�าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมติตามและประเมินผลโครงการ ท�าให ้
การบรหิารงานของ อบจ.นม. สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
ตนมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน และได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสมีา

        ด้านนางเพลนิพศิ  สนุทรพทุธศาสน์ ปลดั อบจ.นม. กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
หลังจากท่ีมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�าหนดให้ อบจ.นม. มอีงค์กร
ในการจดัท�าแผนพัฒนา ๒ องค์กร คอื คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท�าแผน
พัฒนา อบจ. และ คณะกรรมการพัฒนา อบจ. ส�าหรบัคณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผล มหีน้าทีใ่นการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ในหนังสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทย ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการท้ัง ๓ 
คณะ ต้องมาจากการคดัเลอืกจากประชาคม อบจ. เพ่ือให้การด�าเนนิงาน 
ของ อบจ.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อบจ.นม. จึงได้จัดประชุม 
เชงิปฏิบตักิารประชาคม อบจ.นม. สดัส่วนระดบัจงัหวัด เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
ได้รับความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ทุกคนได้เข้ามา 
ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมปฏบิตั ิร่วมกันตดิตามผล และร่วมกันรบัประโยชน์
ทีเ่กิดจากการพัฒนาในทกุๆ ด้านต่อไป



Annual Report 20178 http://www.koratpao.go.th/

 ส่งเสรมิ พฒันาบทบาทและคณุภาพชวีติของสตร ีผูส้งูอาย ุผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด�าเนินการ
ให้เกดิกองทุนหรอืจัดหางบประมาณเพือ่ด�าเนนิการพฒันาบทบาทและ
คุณภาพชวีติอย่างต่อเน่ือง
 มอบบ้านผูพิ้การท่ีสงูเนนิ 
 นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วย  นายรกัชาต ิกิรวิฒันศกัดิ ์สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอสูงเนิน และ นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา 
ผูอ้�านวยการกองส่งเสรมิคณุภาพชวิีตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา 
ร่วมในพิธีมอบบ้าน  “โครงการปรบัสภาพแวดล้อมท่ีอยูอ่าศยัส�าหรบัคน
พกิารฯ”  ได้รับเกียรตจิากพลตรวีฑูิรย์  ศริปัิกมานนท์ ผูบ้ญัชาการ มณฑล
ทหารบกท่ี ๒๑ ค่ายสุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับคนพิการ ราย 
นายสมชาย มะสงูเนิน ผูพิ้การทางการเคลือ่นไหว ณ บ้านเลขที ่๑๖ ม. ๒ 
ต.เสมา อ.สงูเนนิ  จ.นครราชสมีา
 โครงการปรบัสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ส�าหรบัคนพิการ ผูส้งูอายุ และ
ผูท่ี้อยู่ในระยะท่ีจ�าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประจ�าปี ๒๕๖๐ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ได้จัดท�าข้อตกลงการด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ เพ่ือให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ�าเป็น
ตอ้งได้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัความพกิาร 
ให้สามารถด�ารงชีวิตประจ�าวันได้อย่างอิสระ ตามวัตถุประสงค์ของโครง
การฯ เพ่ือเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความรัก 
ความสามคัค ีของคนในชาตแิละให้ผูพิ้การตระหนกัถึงความสามารถของตวัเอง
ซึง่จะไม่เป็นภาระของผูอ้ืน่หรอืเป็นภาระน้อยทีส่ดุ
 ส�าหรบันายสมชาย  มะสงูเนิน  ปัจจบุนัอายุ ๔๙ ปี เป็นผูพิ้การ
ทางขา อาชีพรับจ้างทัว่ไป หาเลีย้ง บตุร ๒ คน ท่ีก�าลงัเรยีนหนังสอื ด้วยเหตผุล
เหล่าน้ีจึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูในระดับอ�าเภอ 
โดยมนีายอ�าเภอสงูเนนิเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาและคณะท�างาน
ในระดบัอ�าเภอ โดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา ให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลเสมา เพ่ือมาจัดซื้อวัสดุในการ
ปรับปรงุซ่อมแซม สร้างเป็นจ�านวนเงนิ ๔๐,๐๐๐ บาท ทีส่�าคัญได้รบัความร่วมมอื 
จากผูใ้หญ่บ้าน ข้าราชการ – พนักงาน อบต.เสมา และพ่ีน้องประชาชนในชมุชน
ร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนและบริจาคสิ่งของ รวมถึงจัดหาวัสดุเพ่ิมเติมและ 
ช่วยกันสร้าง ซ่อมแซม ท่ีส�าคญัได้รบัความอนเุคราะห์สรรพก�าลงัจากกองทัพ
ภาคท่ี ๒ ช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆ ด้านท�าให้การด�าเนินการก่อสร้าง
ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดี  
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 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด�าเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหา 
งบประมาณเพ่ือด�าเนินการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวิีตอย่างต่อเน่ือง
หวัข้อข่าว  สปสช. ผนึกก�าลงั อบจ.โคราช ต้ังศูนย์สาธิตและยืมอปุกรณ์ฯ ๓๔ หน่วย
บรกิาร เลง็ผูพิ้การควรได้รบัการฟ้ืนฟูต่อเน่ืองทีบ้่าน 
 ที่ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง 
ระนองรกัษ์ สวุรรณฉว ี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา เป็นประธาน 
เปิดการอบรมเตรยีมความพร้อมการจดัตัง้และบรหิารจดัการศนูย์สาธิตและยืมอปุกรณ์
เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีบ้าน เพ่ือชี้แจงและท�าความเข้าใจแนวทาง 
การจดัตัง้ศูนย์ฯ โดยมเีจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจดัตัง้ศนูย์ฯ จ�านวน ๓๔ หน่วยบรกิาร และ 
ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมอบรม
 ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จากที่ได้รับ
ทราบข้อมลูเชงิลกึว่า ยังมกีลุม่คนพิการท่ีเข้าไม่ถึงการบรกิารด้านอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
 โดยเฉพาะกลุม่คนท่ีมภีาวะพ่ึงพิงและมฐีานะยากจน เมือ่มกีารจดัตัง้ฯ จะท�าให้คนพิการ 
ผูส้งูอายุ และผูท่ี้อยู่ในระยะทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทีม่คีวามยากล�าบาก 
มฐีานะยากจน ได้เข้าถึงบรกิารด้านอปุกรณ์ทางการแพทย์ ได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และเกิดประโยชน์ต่อ 
ผูร้บับรกิารด้านสขุภาพอย่างแท้จรงิ
 กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ�าเป็นต่อสขุภาพจงัหวัดนครราชสมีา โดยความร่วม
มอืระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา และส�านกังานหลกัประกันสขุภาพ
แห่งชาต ิ ต้องการให้คนพิการ ผูส้งูอายุ และผูท่ี้อยู่ในระยะทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดันครราชสมีา ได้รบัเครือ่งช่วยกายอปุกรณ์ และอปุกรณ์ 
ที่เก่ียวกับบริการทางการแพทย์ ประกอบสถานการณ์การดูแลสุขภาพระยะยาวของ
จงัหวัดนครราชสมีา พบว่า แต่ละปีจะมผีูส้งูอายุ คนพิการท่ีมภีาวะพ่ึงพิงเพ่ิมขึน้ และ
กลุม่คนเหล่าน้ีประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงบรกิารด้านอปุกรณ์ทางการแพทย์ เนือ่งจาก
ใช้ต้นทุนสูง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เล็งเห็นความส�าคัญ
ของปัญหาน้ี พร้อมท้ังสนบัสนุนการจดัตัง้ศนูย์สาธิตและยืมอปุกรณ์เครือ่งช่วยความ
พิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีบ้าน ในหน่วยบรกิารทีม่คีวามพร้อม โดยได้ส�ารวจหน่วยบรกิาร
ทีป่ระสงค์จดัตัง้ศนูย์ฯ มจี�านวน ๓๔ หน่วยบรกิาร ครอบคลมุ ๓๒ อ�าเภอในจงัหวัด
นครราชสมีา
          อปุกรณ์ทีไ่ด้รบัอนมุใิห้ด�าเนินการจาก ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ  
มจี�านวน ๑๑ รายได้ ประกอบด้วย เตียงเฟาว์เลอร์แบบ ๒ ไก, เตยีงเฟาว์เลอร์แบบ ๓  
ไก, ท่ีนอนลมแบบลอน(ใหญ่), รถเข็นชนดิน่ัง(ปรบัข้าง), เก้าอีน่ั้งถ่าย, รถเขน็แบบปรบั
นอนได้ส�าหรบัผูใ้หญ่, ท่ีฝึกเดนิแบบปรบัระดบัได้, เครือ่งผลติออกซเิจน, เครือ่งควบคมุ
ฉีดยาขนาดเล็ก, เครื่องดูดเสมหะ และ เตียงฝึกยืนแบบมือหมุนส�าหรับเด็ก ฉะน้ัน 
ในการจดัฝึกอบรมครัง้น้ี จงึเป็นการเตรยีมความพร้อมในการสร้างความรูค้วามเข้าใจ
แก่หน่วยบรกิารท้ัง ๓๔ หน่วย โดยวิทยากรจาก ส�านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 
และ วิทยากรจากส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสมีา
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 ส่งเสรมิ พัฒนาบทบาทและคณุภาพชวิีตของสตร ีผูส้งูอายุ ผูพิ้การและผู้
ด้อยโอกาสโดยการจดักิจกรรมทีเ่หมาะสมและด�าเนินการให้เกิดกองทนุหรอืจดัหา
งบประมาณเพ่ือด�าเนินการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชวิีตอย่างต่อเน่ือง
 “วนัผูส้งูอายุ ๖๐” บ้านพักคนชราโพธ์ิกลาง 
 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
ร้อยตรหีญิง ระนองรกัษ์ สวุรรณฉว ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา 
ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนุวฒัน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบรหิารส่วน
จงัหวัดนครราชสมีา นายศุภฤกษ์ หงษ์ภกัด ี  ทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วน
จงัหวัดนครราชสมีา ร่วมเปิดงาน วันผูส้งูอายุ ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยม ีหวัหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการ พนกังาน สงักัดอบจ.นครราชสมีาและประธานชมรมผูส้งูอายุบ้าน
ธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง ร่วมกิจกรรมรดน�า้ขอพรผูส้งูอายุ ณ บ้านพักคนชราฯ โพธ์ิกลาง 
ทัง้นีบ้รรยากาศเตม็ไปด้วยความสขุ สนุกสนาน มกีารแสดงของผูส้งูอายุ การแสดง
จากชมรมผูส้งูอายุ และการแสดงจากเจ้าหน้าท่ีของบ้านพักฯ เพ่ือสร้างความบนัเทงิ
และความส�าราญให้กับผูส้งูอายุ
 ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.
นครราชสีมา ได้รับถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนชรา จากกรมประชาสงเคราะห์ 
(ขณะนั้น) มาอยู่ในความดูแล จ�านวน ๒ แห่ง คือ สถานสงเคราะห์คนชรา 
บ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วดัม่วง ภายใต้ 
การดูแลของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.นครราชสีมา มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับ 
การคุ้มครอง และ จัดสวัสดิการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนและเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมโดยให้สถานสงเคราะห์ฯ 
เป็นศนูย์การเรยีนรูก้ารจดัสวัสดิการผูส้งูอายุ โดยมเีขตพ้ืนท่ีให้บรกิารผูส้งูอายุเข้ารบั
บรกิาร ครอบคลมุ ๘ จงัหวัด ประกอบด้วย นครราชสมีา, บรุรีมัย์, ชยัภมู,ิ สรุนิทร์, 
อบุลราชธาน,ี อ�านาจเจรญิ,ศรสีะเกษ และ ยโสธร
 ส่วนคณุสมบตัขิองผูส้งูอายุ หากเป็นสถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์
วัดม่วง จะรับเฉพาะผู้สูงอายุหญิง ส่วนสถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์โพธ์ิ
กลางรบัท้ังผูส้งูอายุชาย และ หญิง โดยจะต้องมอีายุตัง้แต่ ๖๐ ปีขึน้ไป ต้องไม่เป็น 
โรคติดต่อเรื้อรังร้ายแรง หรือจิตฟั่นเฟือน คือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ คือกลุ่มที่ประสบ
ปัญหาทางด้านครอบครวัและฐานะ ผูส้งูอายุทีม่าอยู่ทีน่ี่จะได้รบับรกิารด้านปัจจยัสี่  
ดแูลสขุภาพอนามยั กายภาพบ�าบดั และการออกก�าลงักาย เพ่ือให้ผูส้งูอายุมคีณุภาพ
ชวิีตท่ีด ีสามารถปรบัตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวามสขุ ท้ังร่างกายและจติใจท่ีอยู่อาศยั 
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูบ�าบัด และอ่ืนๆ ที่จ�าเป็น กรณีการเสียชีวิต หาก 
ผูส้งูอายุมญีาตทิีส่ามารถตดิต่อได้ เราจะด�าเนนิการตดิต่อให้ญาตมิารบัไปประกอบ
พิธีทางศาสนา และ หากไม่มญีาต ิทางสถานสงเคราะห์ฯ ได้ตัง้งบประมาณจ�านวน
หนึง่เพ่ือใช้เป็นค่าฌาปนกิจศพ แต่หากกรณเีจบ็ป่วยหนักก็จะส่งต่อการรกัษาไปยัง
โรงพยาบาลของรฐัต่อไป
 นายก อบจ.นครราชสมีา เผยต่อไปอกีว่า การทีผู่ส้งูอายุได้เข้ามารบับรกิาร
น้ัน สิง่หน่ึงทีม่ัน่ใจคอื การดแูลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าท่ีของสถานสงเคราะห์เป็นอย่าง
ด ีซึง่ใน ๑ ปี จะจดักิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูส้งูอายุไม่รูส้กึว่าตวัเองไร้ค่า 
ไม่ว่าจะเป็นการจดังานสบืสานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่, วันลอยกระทง, 
และ วันผูส้งูอายุเนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการจดังานวันผูส้งูอายุ ถือเป็น
กิจกรรมทีส่�าคญัมากในรอบปี เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญ ูมทิุตาจติ
ต่อผูส้งูอายุในสถานสงเคราะห์ เพ่ือให้ผูส้งูอายุได้เหน็คณุค่า และมคีวามภาคภูมใิจ 
ในตัวเอง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ีสืบทอดกันมา
ยาวนาน รวมทัง้เพ่ือให้ลกูหลาน บคุคลท่ัวไปได้มโีอกาสแสดงความเอือ้อาทรแก่ผูส้งู
อายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์
 กิจกรรมวันผูส้งูอายุเริม่ตัง้แต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมท�าบญุตกับาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง ถวายภตัตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีสรงน�า้พระ จากนัน้เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เริม่พิธีสรงน�า้พระพุทธรปู พิธีรดน�า้ขอพร มอบของขวญัให้ผูส้งูอายุ การแสดงของผู้
สงูอายแุละหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้ามส่ีวนร่วมด้วย
 “บ้านพกัคนชราไม่ได้มีแต่ความหดหู่ เศร้าหมอง อย่างท่ีหลายๆ คน
วาดภาพไว้ หากแต่เตม็ไปด้วยประสบการณ์อันมีค่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีผ่านชวีติ
มาครบทุกด้าน”
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 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมี
คณุภาพของสงัคมต่อไปในอนาคต
 ปธ. - รอง ปธ. นกัเรียน ๕๘ รร.สังกดั อบจ.โคราช พร้อมพฒันา
ศกัยภาพด้านการเป็นผูน้�าฯ 
 ทีห้่องประชมุมรกต ๑ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รสีอร์ท ต.ท่าอ่าง อ.โชคชยั 
จ.นครราชสมีา  ร้อยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  สวุรรณฉว ีนายกองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสมีา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ
แกนน�าเครอืข่ายเดก็และเยาวชน โรงเรยีนในสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
นครราชสมีา โดยกลุม่เป้าหมาย ในครัง้นีป้ระกอบด้วย ประธานกรรมการนกัเรยีน 
หรอืคณะท�างาน จากโรงเรยีนในสงักัด อบจ.นม. ท้ัง ๕๘ โรงเรยีนๆ ละ ๒ คน รวม
ผูเ้ข้าอบรมกว่า ๑๒๐ คน
 ร.ต.หญิง ระนองรกัษ์ฯ นายก อบจ.นม. กล่าวว่า โครงการฯ ดงักล่าว 
มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีภาวะผู้น�า มีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผูน้�าเครอืข่ายท่ีมคีวามพร้อมในด้านร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ สงัคม สตปัิญญาตลอดจนได้รูถึ้งสทิธิ หน้าทีข่องตนเอง น�าไปสูก่าร
สร้างสรรค์สังคมให้หน้าอยู่และส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
จรยิธรรม ทีส่�าคญั เป็นการสร้างแกนน�าเครอืข่ายเดก็และเยาวชน โรงเรยีนสงักัด 
อบจ.นม. และเครอืข่ายอืน่ในจงัหวัดนครราชสมีา รวมถึงหน่วยงานอืน่ๆ เน้น 
ให้กล้าคดิ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย
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 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิน่
 อบจ.โคราช จัดอบรมเกษตรกรมุ่งหวงัพฒันาเครอืข่ายผูน้�าด้าน
การเกษตร 
 ท่ีห ้องประชุมส�านักงานเกษตร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
นายศภุฤกษ์  หงษ์ภกัด ีทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา 
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมิสนับสนนุการพัฒนาผูน้�าชมุชนด้านการเกษตร 
รุน่ที ่1 อ.ปักธงชยั ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของ องค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดันครราชสมีา โดยม ีนายภูกิจ  พันธ์เกษม สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดนครราชสมีา อ.ปักธงชยั ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ท้ังนีโ้ครงการดงักล่าวฯ 
มุง่เน้นส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายผูน้�าด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรและ
ประชาชนมรีายได้เพียงพอต่อการด�ารงชวิีตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้น�าชุมชนด้านการเกษตร 
มุง่หวังในการส่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพประชาชนทีเ่ป็นตัวแทนด้านการเกษตร
ของหมูบ้่าน ชมุชน ให้มคีวามรูค้วามสามารถถ่ายทอดความรู ้แนะน�าให้ความ
ช่วยเหลอืด้านการเกษตร สนบัสนนุบทบาทของเกษตรกรในการขบัเคลือ่นการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงกับชีวิตประจ�าวันและการประกอบ
อาชพีของตนเอง โดย แบ่งการอบรมออกเป็น 4 อ�าเภอๆ ละ 1 รุน่ ผูเ้ข้าอบรมเป็น
ตวัแทนด้านการเกษตรของหมูบ้่าน ชมุชน หมูบ้่านละ 1 คน ส่วนรุน่ที ่2 วันท่ี 25 
ส.ค. 60 ณ หอประชุมอ�าเภอโนนสงู, รุน่ที ่3 ณ หอประชมุอ�าเภอพิมาย และ รุน่ท่ี 
4 ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ประจ�าอ�าเภอบวัใหญ่ 
รวม 4 รุน่ กว่า 800 คน และได้รบัความอนเุคราะห์วิทยากรจากส�านกังานเกษตร
อ�าเภอ ให้ความรู้แก่ผูเ้ข้ารับการอบรม

  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถ
ของแรงงานในท้องถิน่
 อบจ.โคราช เลง็พืน้ทีเ่ป้าหมาย ส่งเสรมิการประกอบอาชพี
เสรมิระยะสัน้ 
 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนมัน อ.ประทาย 
จ.นครราชสมีา นายศภุฤกษ์ หงษ์ภักด ีทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดันครราชสมีา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพี
เสรมิระยะสัน้ และส่งเสรมิการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มรีายได้
เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยมี  
นายบวัพันธ์  จนัค�าวงษ์ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา 
อ.ประทาย พร้อมด้วย นายสรุชิยั  ศรคี�าปลวิ ปลดั อบต.ปฏิบตัหิน้าทีน่ายก 
อบต.ดอนมนั, นายบงกช    สขุแสงรตัน์  ท้องถ่ิน อ.ประทาย รวมถึง ก�านนั 
ผูใ้หญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิด
 โครงการส่งเรมิการประกอบอาชพีระยะสัน้ เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้น
ส่งเสรมิการประกอบอาชพีและการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ด้วยการฝึก
อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรไทย หรือทรัพยากรท่ีมี
ในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้เป็นวสัดใุนการประกอบอาชพีได้ อาท ิการท�าสบู่
มะขามเปียก ยาดมสมนุไพร น�า้ยาล้างจาน น�า้มนัเหลอืง และยาหม่อง เบือ้ง
ต้นกลุม่เป้าหมายเป็นประชาชนผูใ้นใจในพ้ืนที ่อ.เมอืงนครราชสมีา อ.โนนสงู 
อ.ประทาย และ อ.เมอืงยาง แบ่งการอบรมอ�าเภอละ ๑ รุน่ๆ ละ ๕๐ คน ทัง้
สิน้ ๔ รุน่ ๒๐๐ คน จดัอบรมระหว่างวันที ่๑๓ - ๒๓ มถุินายน ๒๕๖๐ ระยะ
เวลารุน่ละ ๒ วัน ได้รบัความอนเุคราะห์วิทยากรจาก กองอ�านวยการรกัษา
ความมัน่คงภายในจงัหวัดนครราชสมีา มาให้ความรูต้ลอดระยะเวลาการ
อบรม
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 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิน่
 อบจ.โคราช อบรมเกษตรกร อ.ครบรุสีูว่ถิปีรชัญาเศรษฐกิจพอ
เพยีง 
 ทีศ่าลาประชาคม อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา นายสรุพันธ์ ศลิปสวุรรณ 
รายอ�าเภอครบรุ ี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสนบัสนนุการด�าเนนิงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชยุต พงศ์ธน
ทรพัย์ ส.อบจ.นม.อ.ครบรุ ีเขต ๑, นางจารภุา ก�าเนิดพันธ์ นายก อบต.แชะ, ว่าที่ 
ร.ต.มหคัฆพล สขุสถิตย์ พัฒนาการ อ.ครบรุ,ี นายวุฒนินัท์ ศกัดิก์ระโทก เกษตร 
อ.ครบรุ,ี นายภานพุงศ์ คงเจรญิถ่ิน ปธ.อกม.จ.นม. และ นายไพศาล สมทุรเผ่า
จนิดา ผอ.กองส่งเสรมิคุณภาพชวิีต อบจ.นม. ร่วมเป็นเกียรตใินพิธีเปิด
        โครงการดงักล่าว กองส่งเสรมิคุณภาพชวิีต อบจ.นม.ร่วมกับ เทศบาลต�าบล 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล เขต อ.ครบรุ ีจดัขึน้เพ่ือส่งเสรมิสนับสนุนบทบาทของ
ประชาชนในการขับเคล่ือนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
พัฒนาทัง้ระดบัครวัเรอืน ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนได้มโีอกาส
เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นความคดิเหน็จากแหล่งเรยีนรูเ้ก่ียวปรชัญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการด�ารงชวิีตหรอืการประกอบอาชพี ท้ังน้ี อบจ.นม.เลง็เหน็ว่า อ.ครบรุี 
มศีกัยภาพและสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่าร
ปฏิบตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม สามารถต่อยอดเป็นอ�าเภอต้นแบบต่อไป กลุม่เป้า
หมายเป็นประชาชนทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกร พ้ืนท่ี อ.ครบรุ ีแบ่งการอบรมเป็น 
๔ รุน่ๆ ละ ๑๕๐ คน โดยวิทยากรจากส�านกังานพัฒนาการอ�าเภอครบรุ ีและ
เกษตรอ�าเภอครบรุ ีเป็นวิทยากรตลอดการอบรม

 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิน่
 อบจ.โคราช จดัอบรมให้ความรู ้หวงัส่งเสรมิและแก้ไขปัญหา
เกษตรกร 
 ณ หอประชุมอ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นางบุญสิตา 
ขนัธะวนิะหุ รองปลดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ประธานในพิธี 
พร้อมด้วย นายรกัชาต ิ  กิรวิฒันศกัดิ ์ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา อ�าเภอสงูเนิน, นายทวีศิลป์  เสนามา ปลดัอาวุโส อ.สงูเนนิ และ 
นายสมพร  ประภาวิชา เกษตรอ�าเภอสงูเนนิ ร่วมเปิดโครงการส่งเสรมิและแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชพีการเกษตร ซึง่เป็นการบรูณาการการท�างานร่วมกัน
ระหว่าง อบจ.นม. กับ สนง.เกษตรจงัหวัดฯ เพ่ือส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาอาชพี 
ประชาชนผูป้ลกูมนัส�าปะหลงัในพ้ืนท่ี จ.นครราชสมีา โดยจดัฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ความรู ้ประสบการณ์ด้วยการสงัเกตการณ์ ขยายศกัยภาพและมุง่ผลสมัฤทธ์ิ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ใน จ.นครราชสมีา
          กลุม่เป้าหมายเน้นเกษตรกรผูป้ลกูมนัส�าปะหลงัในพ้ืนท่ี อ.สงูเนิน สค้ิีว 
ด่านขุนทด ปากช่อง และ จักราช รวม ๕ อ�าเภอๆ ละ ๓๐๐ คน แบ่งการอบรม
ออกเป็น ๕ รุ่นๆ ละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งน้ี 
ในการอบรมภาคเช้าเป็นการรับฟังบรรยายความรู้ ส่วนภาคบ่ายเดินทาง 
ไปดงูาน ณ แปลงสาธิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี
 “จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดท่ีปลูกมันส�าปะหลังมากท่ีสุด 
ในประเทศไทย จ�านวนกว่า ๑.๗ ล้านไร่ แต่ท่ีผ่านมาเกษตรกรผูป้ลกูมัน
ส�าปะหลงัจะประสบปัญหาทางด้านการผลติท่ีได้ผลผลติต่อไร่ต�า่ ราคา
ตกต�า่ แม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งเสรมิการเกษตรในรปูแบบ
แปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรเพือ่แก้ปัญหาด้านผลผลติและราคาแล้วก็ตาม 
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพราะต้องใช้ระยะเวลา 
ประกอบกับ จ.นครราชสมีา มีผูป้ลกูมนัส�าปะหลงัเป็นจ�านวนมาก ฉะนัน้
การบูรณาการร่วมกันครั้งน้ีจะสามารถเป็นอีกแนวทางท่ีจะช่วยขยาย
ศักยภาพและก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการด�าเนินนโยบายดงักล่าว ท่ีจะ
ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติเกษตรกรผูป้ลกูมนัส�าปะหลงัต่อไป”



Annual Report 201714 http://www.koratpao.go.th/

 4.6 ด�าเนินการสนับสนุนและประสานการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลติการจ�าหน่าย
ยาเสพติดในทุกระดับ
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 
 ที ่ ค่ายสรุนาร ี อ.เมือง จ.นครราชสมีา นายนพดล เนยีมสงูเนนิ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2560 
หลกัสตูรค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมผูเ้สพยาเสพติด รุน่ที ่2 ระหว่างวันท่ี 22 - 30 
สงิหาคม 2560 ณ ศนูย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าว  
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มนีโยบายด้านการพัฒนาสงัคมแนวทางการพัฒนาการสนบัสนนุ
และประสานหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุระดบั ครัง้น้ี
ถือเป็นการบรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกับ กองทพัภาคที ่ 2 โดยศนูย์อ�านวย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือป้องกันและให้มกีารปราบปราม แก้ไขปัญหาการเสพย์ การผลติ การจ�าหน่าย
ยาเสพตดิอย่างย่ังยืน

 4.6 ด�าเนินการสนับสนุนและประสานการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลติการจ�าหน่าย
ยาเสพติดในทุกระดับ
 รร.หนองบุญมากพิทยาคม ขานรับสร้างแกนน�า TO BE  
NUMBER ONE 
 
     กองสาธารณสขุ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.)นครราชสมีา ร่วม
กับ โรงเรยีนหนองบญุมากพิทยาคม สงักัด อบจ.จงัหวัดนครราชสมีา เปิดค่าย 
“TO BE NUMBER ONE” ในสถานศกึษาสงักัด อบจ.นครราชสมีา หลกัสตูร 
อบรมพัฒนาแกนน�าอาสาสมคัรศนูย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรยีน
หนองบญุมากพิทยาคม “ปรบัทุกข์ สร้างสขุ แก้ปัญหาพฒันา EQ” มุง่สูค่วาม
เป็นเลิศในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมา 
ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ.เมอืง จ.นครราชสมีา โดยม ีนายประดษิฐ์  
ก่ิงโก้ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม และ 
ทมีวิทยากรจากศนูย์สขุภาพจติที ่๙, ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา, 
ส�านักงานสาธารณสขุอ�าเภอหนองบญุมาก, โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล
หนองตะไก้, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบุกระโทก และ โรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลหัวท�านบ มาให้ความรูแ้ละร่วมท�ากิจกรรมตลอดการอบรม
    หลกัสตูรการอบรมฯ นี ้ จะช่วยส่งเสรมิสนบัสนนุการด�าเนนิงานชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในสถานศกึษาสงักัด อบจ.นครราชสมีา ให้เกิดความเข้ม
แขง็และต่อเนือ่ง มุง่สูค่วามเป็นเลศิในระดบัประเทศ รวมถึงการสนบัสนุนการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย ศนูย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และพัฒนา
ความรู ้ ฝึกทกัษะ พัฒนาความเป็นผูน้�าทัง้ด้านการบรหิารและบรกิารแก่อาสา
สมคัรแกนน�าเยาวชน ศนูย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE “ปรบัทุกข์ สร้าง
สขุ พฒันา EQ” โดยกลุม่เป้าหมายเป็นแกนน�าอาสาสมคัรประจ�าศนูย์เพ่ือน
ใจและแกนน�าสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนหนองบญุมาก
พิทยาคม จ�านวน ๕๐ คน
 “อบจ.นครราชสมีา มสีถานศกึษาในสงักัด จ�านวน ๕๘ แห่ง มกีาร
จดัต้ังและด�าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จ�านวน ๔๐ แห่ง คดิเป็น
ร้อยละ ๖๘.๙๖ ส�าหรับ รร.หนองบญุมากพิทยาคม ด�าเนนิงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาและชมุชน เป็นผลให้เยาวชนมี
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเน่ืองจนเป็นท่ีประจกัษ์ ได้รบัคดั
เลอืกเป็นตวัแทนจงัหวดันครราชสมีา เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประเภทสถานศกึษาระดบัพ้ืนฐาน(มธัยมศกึษา) ระดบัภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอืระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และในปี ๒๕๖๐ เข้าประกวดชมรม 
TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศกึษาระดบัพ้ืนฐาน(มธัยมศกึษา) 
ระดบัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ณ โรงแรมพลแูมน ราชาออร์คดิ จ.ขอนแก่น 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวดใน
ระดบัประเทศประจ�าปี ๒๕๖๐ ในเดอืนกรกฎาคมน้ี ณ เมอืงทองธานี”
4.6 ด�าเนนิการสนบัสนุนและประสานการปฏิบตัเิพ่ือป้องกันและให้มกีาร
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลิตการจ�าหน่ายยาเสพติดใน
ทุกระดบั
หวัข้อข่าว  อบจ.โคราช พร้อมภาคเีครอืข่ายร่วมสร้างความเข้มแขง็เครอื
ข่ายเพ่ือนใจวัยรุน่ 
 
            ร้อยตรหีญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
นครราชสมีา ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย  นายนพดล  เนยีมสงูเนนิ รองนายก
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา นายศภุฤกษ์  หงษ์ภักด ีท่ีปรกึษา
นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา ร่วมเปิดโครงการสนับสนนุ
การสร้างและพัฒนาเครอืข่ายศนูย์เพ่ือนใจวยัรุน่ TO BE NUMBER ONE 
“ปรบัทุกข์ สร้างสขุ แก้ปัญหาพัฒนา EQ” เมือ่วันท่ี ๙ มถุินายน ๒๕๖๐ ที่
ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รสีอร์ท อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ทัง้นีก้ารจดั
โครงการฯได้ใช้พ้ืนท่ีการศกึษาโรงเรยีนกุดจกิวิทยา เป็นฐานในการพัฒนา
กลุม่เป้าหมายเพ่ือให้เป็นแกนน�าวัยรุน่ต่อไป
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    โครงการสนบัสนนุการสร้างและพัฒนาเครอืข่ายศนูย์เพ่ือนใจวยัรุน่ TO BE 
NUMBER ONE “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ” เป็นความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ศนูย์สขุภาพจติที ่๙ โรงพยาบาล
จติเวชนครราชสมีาราชนครนิทร์ และสถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์ 
กรมสขุภาพจติ จดัอบรมแกนน�าโรงเรยีนคู่เครอืข่าย เพ่ือพัฒนาทักษะชวิีตและดแูล
เดก็วยัเรยีนและวัยรุน่ พร้อมทัง้อนุเคราะห์วทิยากรตลอดการอบรม โดยใช้โปรแกรม
ป้องกันปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่วัยรุน่ ซึง่กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย นกัเรยีน
แกนน�ามธัยมศกึษาปีท่ี ๑ – ๕ สายชัน้ละ ๖ คน รวม ๓๐ คน, ครแูนะแนว ครปูกครอง 
ครปูระจ�าชัน้ รวม ๑๐ คน, ผูน้�าชมุชนและผูป้กครอง รวม ๑๐ คน นอกจากน้ี ยัง
มเีจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุเครอืข่าย โรงพยาบาลสงูเนนิ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพต�าบลกุดจกิ รวม ๔ คน หลกัสตูรในการอบรมเน้นการจดัรปูแบบให้บรกิาร 
“ปรบัทุกข์ สร้างสขุ แก้ปัญหาพัฒนา EQ” พัฒนาศกัยภาพแกนน�าวัยรุน่ให้มคีวาม
รูค้วามเข้าใจในระบบดแูลช่วยเหลอืเดก็วัยเรยีนในสถานศึกษา ชมุชน และร่วมกัน
วางแผนการด�าเนินงานท้ังเครือข่ายสาธารณสุขในโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน 
และจดักิจกรรมส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์หรอืทักษะชวิีต เพ่ือป้องกันปัญหา
พฤตกิรรมเสีย่งด้วย

 ด�าเนินการสนับสนุนและประสานการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัและ
ให้มกีารปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลติการจ�าหน่ายยา
เสพตดิในทุกระดับ
 ทภ. ๒ ร่วม อบจ.โคราช เปิดค่ายปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูเ้สพ
ยาเสพติด 
 กองทพัภาคท่ี  ๒  โดยศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพตดิชายแดนภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(อบจ.นม.) จัดอบรมโครงการส่งเสริม
สนบัสนนุการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
หลกัสตูร  “ค่ายปรับเปลีย่นพฤตกิรรมผูเ้สพยาเสพตดิ” ศอ.ปส.ชอน. รุน่ท่ี ๒ 
จ�านวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันท่ี ๒๑ ก.พ. – ๑ ม.ีค. ๖๐  ณ ห้องอบรม ศอ.ปส.
ชอน.ค่ายสรุนารี อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ทัง้น้ีวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
มพิีธีเปิดในเวลา ๑๐.๐๐ น. โดย พันเอก นิรตัตศิยั  จลุภาค รองเสนาธิการ
ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกยุทธศกัด์ิ  ปานแสง
ข�า รองเสนาธิการศนูย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิชายแดน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ กล่าวรายงาน และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ สลีาเขตต์ รอง
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, นายนพดล เนียมสูงเนิน รอง
นายก อบจ.นม., นายกฤตพิงศ์  บญุผา ผอ.ส่วนตรวจสอบทรพัย์สนิและบงัคบั
โทษ ปปส.ภาค๓, ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง และ ผูเ้ข้ารบัการอบรมซึง่เป็นเยาวชน 
ประชาชนในจงัหวัดนครราชสมีาและจงัหวดัในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือที่
ถูกเกณฑ์เข้ามาเป็นทหารกองประจ�าการ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ผลดัท่ี ๒ จ�านวน 
๑๐๐ นาย ร่วมพิธีเปิด



Annual Report 201716 http://www.koratpao.go.th/

            “ค่ายปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูเ้สพยาเสพตดิ” ภายใต้การสนับสนนุงบ
ประมาณจาก อบจ.นครราชสมีา โดย ร้อยตรหีญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในลักษณะการบูรณาการความร่วม
มือของหน่วยทหารและจังหวัดนครราชสีมาในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพตดิ เพราะยาเสพตดิเป็นปัญหาส�าคญัของประเทศ มกีารแพร่ระบาดในทกุ
พ้ืนที ่ถึงแม้ทุกหน่วยงานได้ร่วมมอืกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ปัญหาก็ยังไม่เบาบางลง ซึง่เป็นอปุสรรคในการพัฒนาประเทศ รฐับาลจงึได้มนี
โยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิแบบบรูณาการระดบัพ้ืนทีช่มุชน หมูบ้่านให้ปรากฏผลอ
ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม
 ด�าเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบตัเิพ่ือป้องกันและให้มกีาร
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพการผลติการจ�าหน่ายยาเสพตดิในทุกระดบั
หวัข้อข่าว  ชาว อบจ.โคราช ร่วม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “วัดงดดืม่สรุาแห่งชาติ 
ท�าความดีถวายในหลวง” 
 
       ทีส่�านักการช่าง องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา นายนพดล  เนยีม
สงูเนนิ  รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรม “วันงดดืม่สรุาแห่งชาต ิท�าความดถีวายในหลวง” พร้อมท้ังน�าหัวหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ลง
นามปฏิญาณตน และกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ เน่ืองในวันงดด่ืม
สรุาแห่งชาต ิโดยให้ปฏิญาณว่าจะจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ จะ
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพตดิและอบายมขุ และจะร่วมเป็นพลงัแผ่นดนิ สานต่อการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามรอยพระราชปณิธาน ของในหลวงรชักาลท่ี ๙ และ
ร่วมถวายการจงรกัภกัดแีด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรชักาลปัจจบุนั จะท�าความดี ท�า
ประโยชน์เพ่ือแผ่นดนิ ทุ่มเทก�าลงักาย ก�าลงัใจ และสติปัญญา สนับสนุน ร่วม
มอืในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้หมดสิน้ไปจากแผ่นดินไทย
        นายนพดลฯ รองนายก อบจ.นม. เปิดเผยว่า อบจ.นครราชสมีา มกีารณรงค์
ให้บคุลากรได้ตระหนักถึงพิษภัยของการด่ืมสรุามาอย่างต่อเนือ่ง เพราะสรุาก่อ
ให้เกิดผลกระทบและก่อให้เกิดโรคภัยมากมาย ตนจึงขอเชิญชวนข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี อบจ.นครราชสมีา ให้ร่วมกัน ลด ละ เลกิสรุา ร่วมกันแสดง
พลงั ลด ละ เลกิ อบายมขุ สิง่เสพติด ทกุประเภท และช่วยกันปกป้องเยาวชนให้
ห่างไกลเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ นอกจากนี ้อบจ.ยังได้รณรงค์ไปยังสถานศกึษาใน
สงักัดฯ ทัง้ ๕๘ แห่ง พร้อมท้ังได้จดักิจกรรมสนบัสนนุการปฏญิาณตน งดดืม่สรุา
ในช่วงเข้าพรรษา และงดให้ครบพรรษาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๙ ด้วย
        โดยในวันงดดืม่สรุาแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๐ นี ้พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ค�าขวัญประจ�าปีนี้ว่า “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข 
ปลอดภัย พาชาตไิทยเจรญิ”
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 ด�าเนินการโครงการอบจ.สัญจรเพื่อให้ประชาชนและรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี
 พลเอก ประยุทธ์ น�า ครม.สญัจร ลงพืน้ท่ีโคราช 
 
 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในการชมุคณะรฐัมนตรี
นอกสถานท่ี หรอื ครม.สญัจร ณ จ.นครราชสมีา เพ่ือรบัทราบปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชน ในโอกาสน้ี ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา ได้เข้าร่วมประชมุและรบัทราบแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ี เพ่ือให้การแก้ปัญหา
ในพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างย่ังยืน ท้ังนี ้นายกรฐัมนตรพีร้อมคณะ ปฏบิตัภิารกิจ ระหว่าง
วันท่ี ๒๑-๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๐
        โดยภารกิจของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ท่ีเดินทางมาจังหวัด
นครราชสมีา น้ัน นอกจากประชมุร่วมหน่วยงานภาครฐัในจงัหวดันครราชสมีาแล้ว 
ยงัได้เดินทางพบปะ และตอบข้อซักถามตัวแทนประชาชน พร้อมกับเยีย่มเยียน
ประชาชนที่ในพ้ืนท่ีต�าบลหัวทะเล อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จากนั้นได้ลงพ้ืนที่
รบัฟังสภาพปัญหาน�า้ท่วม และการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ในพ้ืนทีอ่�าเภอประทาย 
และอ�าเภอโนนแดง ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีของจังหวัดนครราชสีมาท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น�า้ท่วม และภยัแล้งซ�า้ซาก
        ในขณะทีน่ายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรลีงพ้ืนท่ี อ.ประทาย นัน้ ได้น�า
เฮลิคอปเตอร์พาหนะในการเดินทาง ลงจอดยังสนามโรงเรียนประทาย สังกัด
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา พร้อมกันนีไ้ด้พบปะคณะคร ูผูป้กครอง 
และนกัเรยีน ด้วยสหีน้าย้ิมแย้มแจ่มใส โดยม ีนายกิตต ิ เชาวน์ด ี รองนายกองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา พร้อมด้วยผูอ้�านวยการโรงเรยีนประทาย บคุลากร
ทางการศกึษา ให้การต้อนรบั ซึง่บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่ ก่อนท่ีนายกรฐัมนตรี
และคณะรฐัมนตรจีะเดนิทางไปยังอ่างเก็บน�า้บงึกระโตน อ.ประทาย เพ่ือหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป
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 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมท้ังจัดสร้างหอเกียรตยิศ (Hall of Fame) 
เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครราชสมีา
 นร.รร.สคีิว้ “สวัสด์ิผดุงวิทยา” สงักัด อบจ.โคราช “คว้าเหรยีญทอง” 
ประกวดโครงงานฯ ณ ประเทศจนี 
 ท่ีศาลากลางจงัหวัดนครราชสมีา ร้อยตรหีญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณ
ฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์  หงษ์
ภักด ีทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา น�าผูอ้�านวยการฯ ครู 
และนักเรยีน โรงเรียนสคีิว้ “สวัสดิผ์ดงุวิทยา” สงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา เข้าพบ นายวิเชยีร  จนัทรโณทัย ผูว่้าราชการจงัหวัดนครราชสมีา 
เพ่ือท�าพิธีมอบโล่แก่ครู นักเรยีน ทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กับจงัหวัดนครราชสมีาและ
ประเทศไทยในการประกวดโครงงาน เรือ่ง การเพ่ิมประสทิธิภาพการปลกูป่าโดย
ใช้หยวกกล้วย ณ เมอืงฉงชิง่ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
                 ท้ังน้ีผูว่้าราชการจงัหวัดได้ให้โอวาทแก่นักเรยีนพร้อมท้ังมอบโล่ ให้แก่ 
เด็กหญิงพรปวย์ี  เหมกิจนัทกึ และ เดก็หญิงภทัรภรณ์  ภวูนา นักเรยีนชัน้ ม. ๓/๑ 
และ นายสมเกียรต ิ แก้ววิเวก นางสาวกันยาณี  ชติไธสง ครท่ีูปรกึษา โรงเรยีน
สคีิว้ “สวสัดิผ์ดงุวิทยา”  ทีไ่ด้สร้างชือ่เสยีงให้กับจงัหวัดนครราชสมีาในฐานะ
โรงเรยีนสงักัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา นอกจากน้ี ผูว่้าราชการ
จงัหวัดยังได้มอบทุนการศกึษาเพ่ือเป็นขวัญและก�าลงัใจแก่เดก็นักเรยีนด้วย
                 โครงงาน เร่ือง การเพ่ิมประสทิธิภาพการปลกูป่าโดยใช้หยวกกล้วย 
(The Addition of Reforestation Efficiency with Banana Trunk) เป็นโครงการ
ที่มูลนิธิ Behring Global Education Foundation (BGEF) และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ได้คัดเลอืกผลงานของนักเรยีนโรงเรยีน
สคีิว้ “สวัสดิผ์ดงุวิทยา” ท่ีผ่านมาประกวดรอบคัดเลอืก โดยการคดัเลอืกจากใบ
สมคัรและคลปิวีดโีอ ช่วงเดอืนเมษายน ๒๕๖๐ ซึง่คดัจากผลงานของนักเรยีน
ทัว่ประเทศให้เหลอืเพียง ๔๖ ผลงาน จากนัน้ได้เข้ารอบ Thailand Final ท่ีจดั
ขึน้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต(ิอพวช.) ระหว่างวันที ่๘ – ๑๐ 
มถุินายน ๒๕๖๐ และประกวดรอบ Global Final  เดก็หญิงพรปวีย์  เหมกิจนั
ทกึ และ เดก็หญิงภัทรภรณ์  ภวูนา นกัเรยีนชัน้ ม. ๓/๑ นักเรยีนโรงเรยีนสคีิว้ 
“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ Global Natural History Day 2017 – Global Final ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
– ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมอืงฉงชิง่ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ผลการ
ประกวดปรากฏว่าผลงานของนกัเรยีนโรงเรยีนสคีิว้ “สวัสดิผ์ดงุวิทยา” เรือ่ง การ
เพ่ิมประสทิธิภาพการปลกูป่าโดยใช้หยวกกล้วย (The Addition of Reforestation 
Efficiency with Banana Trunk) ได้รบัรางวัลเหรยีญทอง สร้างความภาคภูมใิจ
และสร้างช่ือเสยีงให้ประเทศไทย และ จงัหวัดนครราชสมีา รวมถึงสร้างชือ่ให้แก่
โรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา
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ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี		และกฬีา

อบจ.โคราช คว้าอนัดบั ๕ คลปิ “ป่ัน ไป ไหว้”

    ณ หอประชมุเปรมตณิสลูานนท์ ศากลางจงัหวัดนครราชสมีา 
นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา เป็นตวัแทนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา เข้ารบั
รางวัลผลการโหวตคลปิวีดีโอ “๑๐๐ คลปิท่องเท่ียวนครราชสมีา” จาก
นาย มรุธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสมีา โดยการ
จดัท�าคลปิวดิโีอดงักล่าว จงัหวัดนครราชสมีา ได้ขอความร่วมมอืหน่วยงาน 
ส่วนราชการต่างๆ ในจงัหวดันครราชสมีาจดัท�าสือ่ประชาสมัพันธ์การท่อง
เทีย่วจงัหวัดนครราชสมีา เป็นคลปิวดีโีอสัน้ ความยาวประมาณ ๓-๕ นาที 
อพัโหลดขึน้ยูทูป (Youtube) โดยมกีติกาในการตดัสนิและมอบรางวัลให้
คลปิวีดโีอของหน่วยงานทีม่จี�านวนยอดผูช้มมากเป็นอนัดบั๑ ถึง อนัดบั ๕
 โดยในส่วนขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา คว้าผล
การบัชมคลปิท่ีมยีอดผูช้มมากทีส่ดุเป็นอนัดบั ๕ ในคลปิ “ป่ัน ไป ไหว้” ซึง่
เป็นคลปิท่องเทีย่วประมาณ ๕ นาที ท่ีน�าเสนอรปูแบบของการป่ันจกัรยาน
ไปรอบๆเมอืงโคราช แวะสกัการะสิง่ศักด์ิสทิธ์ิคู่เมอืง ชมโบสถ์  ศาสนสถาน
ต่างๆ ท่ีอยู่ภายในตัวเมอืงโคราช  อาทิ วัดสทุธจนิดาวรวิหาร วัดพายัพ  
ศาลหลกัเมอืง  วัดพระนารายณ์  วัดศาลาเย็น  วัดศาลาลอย  วัดป่าสาล
วัน  วัดหนองไผ่ล้อม วัดใหม่อมัพวัน และ โบสถ์เก่าวัดหมืน่ไวย  ผ่าน 
มมุมองง่ายๆ Slow lifestyle ของนักเดนิทางท่ีใช้จกัรยานเป็นพาหนะ
 ท่ีมา : http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=634
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“นายก นก” ร่วมเวทีเสวนาฯ ผลกัดนัโคราช “เมืองศลิปะ”

 ณ โรงแรมฟอร์จนู ราชพฤกษ์ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ร้อยตรี
หญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา 
ร่วมเสวนาหัวข้อ “การจัดการพื้นท่ีศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยกับ
การพัฒนาเมือง” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูศิลป์...ถิ่นโคราช”  
ร่วมด้วย พระมหาพงษ์เชฏฐ์  ธีรวฺโส (ปธ.๙) รักษาการเจ้าอาวาสวัด
พายัพพระอารามหลวง, นายพงษ์เลศิ สภุทัรวณิชย์ รองนายกเทศมนตร ี
นครนครราชสมีา, นายสวัุฒน์  ชะตางาม และ นายวิญญา ถ่ินชลีอง ด�าเนนิ
รายการโดย นางศศิฑอณร์ สวุรรณมณ ีวัฒนธรรมจงัหวัดนครราชสมีา 
โดยการอบรมดงักล่าวมผีูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบด้วยครศูลิปะ ศลิปิน
อิสระ ผูใ้นใจและรกังานศลิป์ในจงัหวัดนครราชสมีา ท้ังสิน้ ๑๒๐ คน
 การอบรมเชงิปฏิบติัการ “ครศูลิป์...ถ่ินโคราช” เป็นการเริม่ต้น
ของการสร้างการรบัรู ้ กระตุน้เร้าการจดักิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมร่วม
สมยัในพ้ืนที ่สร้างเครอืข่ายการท�างานด้านศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยัในทุก
ระดบั รวมถึงการส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้งานศลิปวัฒนธรรม 
การจดัการพ้ืนท่ีศลิปะ หอศลิป์ แกลลอรี ่ให้เกิดความย่ังยืนและส่งผลต่อ
การพัฒนาจงัหวัดต่อไป
 ท่ีมา : http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=706
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อบจ.โคราช สบืสานเทศกาลขนมจีนประโดก หนนุงบกว่า ๑ ล้าน ร่วมจัดอย่างยิง่ใหญ่

 ณ สวนสขุภาพชมุชนประโดก ต.หมืน่ไวย อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
นายอทัุย  มิง่ขวญั รองนายก อบจ.นครราชสมีา ประธานในพิธี, นาย
สมบตั ิ  กาญจนวฒันา ประธานสภา อบจ.นครราชสมีา, นายอดลุย์  
อยู่ยืน ส.อบจ.นม.อ.เมือง เขต๒, นายประพจ  ธรรมประทีป ส.อบจ.
นม.อ.เมอืง เขต ๔, นางสาวรชัฎา  ใจกล้า ส.อบจ.นม.อ.เมอืง เขต๕ ร่วม
เปิดงานเทศกาลขนมจนีประโดก โคราช ครัง้ที ่๙ “ย้อนยุค ๒๐๐ ปี ขนมจนี
ประโดก” พร้อมมอบเงนิจ�านวน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท สนบัสนนุการจดังาน
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการปลกูจติส�านกึให้ชาวบ้านในชมุชนรกัและหวงแหน
ศลิปวัฒนธรรม เป็นการช่วยอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีขนมจนีประโดก 
ให้เป็นสนิค้าของดจีงัหวัดนครราชสมีา อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิช่องทางการ
ตลาดแก่กลุ่มชาวบ้านที่ท�าขนมจีนประโดกเป็นสินค้าจ�าหน่ายและเป็น
สนิค้า OTOP และเป็นการส่งเสรมิ สนบัสนุนเศรษฐกิจชมุชนและส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วในจงัหวัดนครราชสมีา
               
 http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=664
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อบจ.โคราช MOU ร่วม ม.กรุงเทพธนบรีุ พฒันากีฬาและเพิม่ทักษะการกีฬานักเรยีน สูเ่ป้าหมายมาตรฐานการกีฬาไทย

 ณ โรงแรมเวียนนาการ์เด้น รสีอร์ท แอนด์ สปา ต.พุดซา อ.เมอืง 
จ.นครราชสมีา ร้อยตรีหญิง ระนองรกัษ์ สวุรรณฉวี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท�าการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนา
กีฬาและเพ่ิมทักษะการกีฬานกัเรยีน ระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
นครราชสมีา กับ มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบรุ ีเพ่ือร่วมพัฒนากีฬานักเรยีน
ในสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย และพัฒนาทกัษะการกีฬาโดยมกีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ะหว่างผูฝึ้กสอน โดยม ีนางเพลนิพิศ สนุทรพุทธศาสน์ ปลดัองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา เป็นพยาน พร้อมด้วย นายสมบตั ิกาญจน
วัฒนา ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา, นายประดษิฐ์ 
ก่ิงโก้ ท่ีปรึกษานายกฯ นายกลวัชร อึง้สวัสดิ ์สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดันครราชสมีา ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักัด อบจ.นม., 
ร่วมเป็นสักขพียาน ท่ามกลางสือ่มวลชนมาร่วมท�าข่าวเป็นจ�านวนมาก
         “พิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) การพัฒนาและ
เพ่ิมทักษะการกีฬา ระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา และ
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ มุง่หวังท่ีจะสนับสนนุและร่วมมอืในด้านการ
พัฒนากฬีานักเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา และยกระดบั
ความสามารถทางด้านกีฬาของนักเรียนและผู้ฝึกสอนแต่ละชนิดกีฬา  
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนากีฬานักเรียน องค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวัดนครราชสมีาให้เป็นไปตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พัฒนาทักษะ การกีฬาของผู้ฝึกสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา และมหาวิทยาลยักรงุเทพธนบุร ีนอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิ 
สนบัสนุนนักกีฬาทีม่คีวามสามารถ ได้มโีอกาสศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา 
ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ีต่อไป”
 ท่ีมา : http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=665
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 ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

นครราชสมีา เพือ่ให้รองรับการปฏิบตัภิารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฏหมายก�าหนด

อย่างมีประสทิธิภาพ

 ร.ต.หญงิ ระนองรกัษ์ฯ พร้อมผูน้�าท้องถ่ินโคราช หารอืร่วม
คณะอนุกรรมการด้านการตดิตามฯ หาแนวทางพฒันางานบคุคล 
ให้มีประสทิธิภาพ
 ณ ห้องประชุมส�านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีา ต.มะเรงิ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา นางเบญจวรรณ อ่านเปรือ่ง 
ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการตดิตามและ 
ประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ้ืนท่ีจงัหวัดนครราชสมีา ด้านการประเมนิผล 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย ร.ต.หญิง  
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ที่ถูก 
คัดเลือกให้เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๓๓ แห่ง จากทั้งหมด ๓๓๔ แห่ง 
เข้าร่วมประชมุ เพ่ือรบัฟัง รบัทราบปัญหา ความคดิเห็น ข้อเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการบรหิารงานบคุคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
เพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนาการบรหิารงานบคุคลให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้
  ท่ีมา : http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=738

ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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 น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  

เพือ่ให้บรกิารกับประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว แม่นย�า โดยยึดถอืประโยชน์

สงูสดุของประชาชนผูรั้บบริการเป็นส�าคัญ

 อบจ.โคราช เพิม่ประสทิธิภาพ-พฒันาระบบการสือ่สาร 
สถานศกึษา ๕๘ รร.ในสงักัดพร้อม ประชมุผ่าน Web-conference
             ณ ห้อง IT Leaning Center ชัน้ ๑ อาคาร ๒๗ (อาคารบรูณ
วิทยาการ) มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา ร้อยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  
สวุรรณฉว ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา  นายอนุวฒัน์ 
คณาจันทร์ รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ร่วมเป็น
ประธานเปิดอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท�างานในองค์กร การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet 
(Web-conference) ส�าหรบัใช้ประชมุระหว่างผูบ้รหิาร หน่วยงาน และ
สถานศกึษา ในสงักัด อบจ.นครราชสมีา โดยการอบรมดงักล่าวเป็นการ
ฝึกใช้งานWeb-conference ผูเ้ข้าอบรมเป็นผูบ้รหิารสถานศึกษา, บคุลากร
ทางการศกึษา รร.ในสงักัด อบจ.นครราชสมีา จาก ๕๘ โรงเรยีนๆละ ๒ คน 
แบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุน่ ระหว่างวนัท่ี ๒ – ๓  พ.ค. ๖๐ และ วันที ่๕ พ.ค. 
๖๐ จ�านวนผูเ้ข้าอบรมกว่า ๒๐๐ คน ได้รบัความอนเุคราะห์ทมีวิทยากร
จาก บรษิทั กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด(มหาชน) ตลอดการอบรมทัง้ ๓ วัน
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นม. กล่าวว่า อบจ.นม. มนีโยบายด้าน
การบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีดี่ โดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร
งานภายในองค์กร ซึง่มหีน่วยงานในสงักัดระดับกอง จ�านวน ๑๐ หน่วยงาน 
โรงเรยีนในสงักัดฯ จ�านวน ๕๘ แห่ง และศูนย์ประสานงาน อบจ.นม.ประจ�า
อ�าเภอท้ัง ๓๒ อ�าเภอ โดยในการประชุมผู้บริหารหน่วยงานแต่ละครั้ง  
ผูบ้รหิารและผูแ้ทนหน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องเดนิทางจากอ�าเภอต่างๆ 
เพ่ือเข้าร่วมประชมุ ท�าให้เสยีค่าใช้จ่ายและเสยีเวลาในการเดนิทาง ตน
จงึได้สัง่การให้กองแผนและงบประมาณ จดัหาระบบประชมุทางไกลผ่าน
เครอืข่าย Internet (Web-conference) เพ่ือใช้ประชมุระหว่างผูบ้รหิาร 
หน่วยงานและสถานศกึษาในสงักดั ถือเป็นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่นัสมยัมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนองการประชมุได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ ทนัท่วงที ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน นอกจาก
นีร้ะบบประชมุทางไกลยังสามารถน�ามาใช้ในด้านการศกึษา โดยสามารถ
ถ่ายทอดสดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักัด ซึง่ถือเป็นการยกระดบั
คณุภาพการเรียนการสอนของสถานศกึษาในสงักัด อบจ.นม.ให้สงูขึน้
ทีม่า : http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=678
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 น�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  

เพือ่ให้บรกิารกับประชาชนได้สะดวก รวดเรว็ แม่นย�า โดยยึดถอืประโยชน์

สงูสดุของประชาชนผูร้บับรกิารเป็นส�าคัญ

 อบจ.โคราช เพิม่ประสทิธิภาพ-พฒันาระบบการสือ่สาร 
สถานศกึษา ๕๘ รร.ในสงักัดพร้อม ประชมุผ่าน Web-conference
             ณ ห้อง IT Leaning Center ชัน้ ๑ อาคาร ๒๗ (อาคารบรูณ
วิทยาการ) มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา ร้อยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  
สวุรรณฉว ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา  นายอนุวฒัน์ 
คณาจันทร์ รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ร่วมเป็น
ประธานเปิดอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท�างานในองค์กร การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet 
(Web-conference) ส�าหรบัใช้ประชมุระหว่างผูบ้รหิาร หน่วยงาน และ
สถานศกึษา ในสงักัด อบจ.นครราชสมีา โดยการอบรมดงักล่าวเป็นการ
ฝึกใช้งานWeb-conference ผูเ้ข้าอบรมเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา, บคุลากร
ทางการศกึษา รร.ในสงักัด อบจ.นครราชสมีา จาก ๕๘ โรงเรยีนๆละ ๒ คน 
แบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุน่ ระหว่างวนัท่ี ๒ – ๓  พ.ค. ๖๐ และ วันที ่๕ พ.ค. 
๖๐ จ�านวนผูเ้ข้าอบรมกว่า ๒๐๐ คน ได้รบัความอนเุคราะห์ทมีวิทยากร
จาก บรษิทั กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด(มหาชน) ตลอดการอบรมทัง้ ๓ วัน
ร.ต.หญิง ระนองรกัษ์ฯ นายก อบจ.นม. กล่าวว่า อบจ.นม. มนีโยบายด้าน
การบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ีโดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร
งานภายในองค์กร ซึง่มหีน่วยงานในสงักัดระดบักอง จ�านวน ๑๐ หน่วยงาน 
โรงเรยีนในสงักัดฯ จ�านวน ๕๘ แห่ง และศนูย์ประสานงาน อบจ.นม.ประจ�า
อ�าเภอทั้ง ๓๒ อ�าเภอ โดยในการประชุมผู้บริหารหน่วยงานแต่ละครั้ง  
ผูบ้รหิารและผูแ้ทนหน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องเดนิทางจากอ�าเภอต่างๆ 
เพ่ือเข้าร่วมประชมุ ท�าให้เสยีค่าใช้จ่ายและเสยีเวลาในการเดนิทาง ตน
จงึได้สัง่การให้กองแผนและงบประมาณ จดัหาระบบประชมุทางไกลผ่าน
เครอืข่าย Internet (Web-conference) เพ่ือใช้ประชมุระหว่างผูบ้รหิาร 
หน่วยงานและสถานศกึษาในสงักดั ถือเป็นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่นัสมยัมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนองการประชมุได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ ทนัท่วงที ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน นอกจาก
นีร้ะบบประชมุทางไกลยังสามารถน�ามาใช้ในด้านการศกึษา โดยสามารถ
ถ่ายทอดสดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักัด ซึง่ถือเป็นการยกระดบั
คณุภาพการเรยีนการสอนของสถานศกึษาในสงักัด อบจ.นม.ให้สงูขึน้
 ทีม่า : http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=678
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 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย และ

ความต้องการของประชาชน ในการพฒันาจังหวดันครราชสมีา

 ตรยีมพร้อมประชาคม อบจ. ผนึกก�าลงัท้องถ่ิน – ปชช. เข้า
มีส่วนร่วมพฒันาท้องถ่ินโคราช
         ณ ที ่รร.สบายโฮเทล อ.เมอืง จ.นครราชสมีา นายกิตต ิเชาวน์ดี 
รองนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสมีา เป็นประธานเปิดประชมุ
เชงิปฏิบตักิารประชาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา สดัส่วน
ระดับจงัหวดั ซึง่การประชมุครัง้นีเ้น้นการให้ความรูด้้านการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน นอกจากน้ี ในช่วงบ่ายยังได้มี
การคัดเลอืกผูแ้ทนประชาคมท้องถ่ินเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะ
กรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยผูเ้ข้าร่วมประชมุ
ประกอบด้วยประชาคมองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา สดัส่วน
ระดบัจงัหวัด และผูเ้ก่ียวข้องกว่า ๕๐๐ คน
 นายกิตตฯิ รองนายก อบจ.นม. กล่าวว่า การประชมุฯ ครัง้น้ี
นับว่ามีความส�าคัญมากเพราะจะเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนจะได้เข้ามา 
มส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมท�าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมติตามและ
ประเมนิผลโครงการ ท�าให้การบรหิารงานของ อบจ.นม. สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน ตนมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับความรู้ 
เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
ชาวจงัหวัดนครราชสมีา
 ด้านนางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน์ ปลัด อบจ.นม. กล่าว 
เพ่ิมเตมิว่า หลงัจากท่ีมรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�าแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�าหนดให้ อบจ.นม. 
มอีงค์กรในการจดัท�าแผนพัฒนา ๒ องค์กร คอื คณะกรรมการสนับสนุน
การจดัท�าแผนพัฒนา อบจ. และ คณะกรรมการพัฒนา อบจ. ส�าหรบัคณะ
กรรมการตดิตามและประเมนิผล มหีน้าทีใ่นการตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินในหนงัสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทย ได้ก�าหนด
ให้คณะกรรมการทัง้ ๓ คณะ ต้องมาจากการคัดเลอืกจากประชาคม อบจ. 
เพ่ือให้การด�าเนินงานของ อบจ.เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย อบจ.นม.  
จงึได้จดัประชมุเชงิปฏิบตักิารประชาคม อบจ.นม. สดัส่วนระดับจังหวัด เพ่ือ
ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รบัความรูเ้รือ่งการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน  
ให้ทกุคนได้เข้ามาร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมกันตดิตามผล และ
ร่วมกันรบัประโยชน์ท่ีเกิดจากการพัฒนาในทุกๆ ด้านต่อไป
 ท่ีมา : http://www.koratpao.go.th/eventShow.php?id=669
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ด้านการรกัษาความปลอดภัย
ในชวิีตและทรพัย์สิน

อบจ.โคราช ร่วม MOU กองพลพฒันาท่ี 2

 อุดหนุนงบ 13 ล้านบาท
 ขดุบ่อกักเก็บน�า้แก้ปัญหาอทุกภยั
 อบจ.โคราช มอบเงนิอดุหนุน 13 ล้านบาท ผนกึก�าลงักองพล
พัฒนาท่ี 2 ขุดบ่อกักเก็บน�า้ภายในแปลงทดลองเกษตรกรรม ทภ.2 หวัง
เพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน�้า(แก้มลิง) ไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งตามนโยบาย
รฐับาล พร้อมแก้ปัญหาประชาชนพ้ืนท่ีเขต ต.โพธ์ิกลาง ต.หวัทะเล และ 
ต.หนองบวัศาลา ในเขต อ.เมอืงนครราชสมีา ไม่ประสบปัญหาน�า้ท่วม
อย่างย่ังยืน
 การท�า MOU ฉบบันีถื้อเป็นข้อตกลงเงินอดุหนุนจาก องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวัดนครราชสมีา ได้ให้เงินอดุหนนุ จ�านวน 13,000,000  
บาท (สบิสามล้านบาทถ้วน) แก่กองพลพัฒนาท่ี2 โดยกองพลพัฒนาท่ี 2 
มเีงนิสมทบ จ�านวน  1,000,000  บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการ
ด�าเนินการโครงการงานขดุบ่อกักเกบ็น�า้ เนือ่งจากห้วงปี 2554 เป็นต้น
มา ข้อมลูจากส�านักงานชลประทาน จ.นครราชสมีา พบว่า พ้ืนทีท่ี่ได้รบั
ผลกระทบในเขต ต.โพธ์ิกลาง ต.หวัทะเล และ ต.หนองบวัศาลา อ.เมอืง
นครราชสีมา ท่ีเกิดจากมวลน�้าไหลผ่านในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ 
กองทพัภาคท่ี 2 ซึง่การแก้ปัญหาทีผ่่านมา กองทัพภาคที ่2 โดยกองพล
พัฒนาที ่2 ได้ร่วมมอืกับส�านกังานชลประทานจงัหวัด ขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากรัฐบาลขุดลอกหนองตะลุมพุกพ้ืนที่มีหนังสือส�าคัญ
ส�าหรบัทีห่ลวง ท่ีกองทพับก โดยกองพลพัฒนาที ่2 เป็นผูใ้ช้ประโยชน์และ
จัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีแปลงทดลองเกษตรกรรมของกองทัพ แต่เน่ืองจาก
ปริมาณน�า้ทีม่มีาก ประกอบกับสภาพภมูปิระเทศท่ีเปลีย่นแปลงไป ท�าให้
หนองตะลมุพุกไม่สามารถรองรบัปรมิาณน�า้ได้เพียงพอ การจะแก้ปัญหา
ให้ยัง่ยืนจงึจ�าเป็นต้องขดุบ่อกักเก็บน�า้ภายในแปลงทดลองเกษตรกรรม 
ทภ.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรับน�้าไม่ให้ไหลล้นหนองตะลุมพุกออกไปท่วมท่ีพัก
อาศัยและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประชาชนโดยรอบ รวมท้ังเป็นการ 
กักเก็บน�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งอีกด้วย
 ส่วนขั้นตอนการด�าเนินการ เป็นการขุดบ่อกักเก็บน�้าภายใน
แปลงทดลองเกษตรกรรม ทภ.2 ให้มคีวามกว้าง 200.00 เมตร ความยาว 
250.00 เมตร ลกึโดยเฉลีย่ 5.00 เมตร โดยมปีรมิาตรดนิขดุไม่น้อยกว่า 
250,000 ลบ.ม. ส�าหรับดนิท่ีขดุจากแหล่งน�า้จะน�าไปใช้ในการปรบัพ้ืนท่ี
โดยรอบในรัศมไีม่เกิน 1 กม. รวมท้ังบรจิาคให้กับโรงเรยีนหรอืวัดทีร้่องขอ
ต่อไป
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น�า้ใจชาว อบจ.สูพ่ีน้่องผูป้ระสบอทุกภยั 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เดินทางลงพ้ืนที ่  2 ต�าบล อ.เทพารกัษ์ หลงัจากได้รบัการประสานจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ�าเภอเทพารักษ์  
ว่าพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดอุทกภัยน�้าไหลหลาก 
เข้าท่วมพ้ืนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายสภา และข้าราชการ พนักงาน เดินทางเพ่ือมอบถุงน�้าใจ อบจ. 
ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ�านวน 80 ครัวเรือนรวม 3 หมู่บ้าน 
พร้อมบรจิาคเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาทิ หม้อหุงข้าว พัดลม ให้แก่ชาวบ้านด้วย  
โดยการลงพ้ืนที่เป็นโอกาสที่ นายก อบจ.นม. ได้ออกตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี
ประสบอทุกภัย และ สัง่การไปยงัผูอ้�านวยการส�านกัการช่าง ให้เตรยีม
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง น�าเครื่องจักรกลออกซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
ความเสยีหาย แก้ปัญหาในเบือ้งต้นเพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนด้านการสญัจรไปมาอกีด้วย
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“นายก นก” ยกครวั อบจ.ปรงุอาหารแจกจ่ายผูป้ระสบอุทกภยั

 ร้อยตรหีญิง ระนองรกัษ์  สวุรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสมีา 
ยกครัว อบจ. ปรุงอาหาร พร้อมทั้งน�าน�้าดื่ม แจกผู้ประสบภัยอุทกภัย  
บ้านหนองแวง โดยม ี  นายชาญชยั  ศรวิีพัฒน์ ส.อบจ.นม.อ.เทพารกัษ์ 
พร้อมด้วย นายอ�าเภอเทพารักษ์, ปลัดอาวุโส, นายก อบต.หนองแวง, 
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ในพ้ืนทีร่่วมแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน  
 เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่าพ่ีน้องประชาชนในต�าบลดังกล่าวได้
รบัความเดอืดร้อนกรณีเกิดอทุกภัยน�า้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรอืนได้รบั 
ความเสยีหายหลายจดุ เบือ้งต้นได้มอบถุงน�า้ใจ อบจ. ไปแล้วส่วนหนึง่ และ
ครัง้นีถื้อเป็นการเข้าพ้ืนท่ีเป็นครัง้ทีส่องและได้น�า ครวั อบจ. โดยได้มอบให้ 
นายธีระชยั  เทพนอก ผอ.ส�านกัการช่าง น�าข้าราชการและลกูจ้างในสงักัดฯ 
มาร่วมกันปรงุและแจกจ่ายอาหาร อาท ิผดัหมี ่ ส้มต�า ข้าวไข่เจยีว ขนม  
น�้าดื่ม  ให้พี่น้องผู้ประสบภัยได้รับประทานตลอดทั้งวัน รวมถึงได้มอบ
ให้ส�านักการช่างด�าเนินการส�ารวจความเสียหายของถนนหนทางท่ีพัง
เสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ เพ่ือท่ีจะได้น�าเครื่องจักรเข้าซ่อมแซม 
เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนด้านการสญัจรของพ่ีน้องประชาชนต่อไป
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ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ		
และส่ิงแวดล้อม

 รวมพลงั อปท.โคราช ร่วมบรูณาการก�าจัดขยะอันตราย 

สนองนโยบาย“จังหวดัสะอาด โคราชไร้ขยะ’60”

 องค์การบรหิารส่วนจังหวดันครราชสมีา ร่วมกับ ส�านกังาน
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดันครราชสมีา และเทศบาลเมือง
สค้ิีว บรูณาการการขนถ่ายขยะอนัตรายประจ�าจงัหวดันครราชสมีา 
“จัดการของเสยีอันตรายจากชมุชน จังหวดันครราชสมีา” 
 “การจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน จงัหวดันครราชสมีา” 
ตามนโยบาย “จงัหวดัสะอาด โคราชไร้ขยะ” ประจ�าปี 2560 ทางส�านกังาน
ท้องถ่ิน จ.นครราชสมีา ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมลูและก�าหนดจดุรวบรวม
เก็บ ขน ของเสียอันตรายจากชุมชน ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินทัง้ 333 แห่งใน จ.นครราชสมีา จากนัน้ อบจ.นครราชสมีา ได้บรูณา
การร่วมภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยการสนบัสนนุงบประมาณส่วนหน่ึงใน
การจ้างเหมาบรษิทัเอกชนทีไ่ด้รบัการรบัรองว่ามกีารก�าจดัอย่างถูกหลกั
วิชาการ มาขนของเสยีอนัตรายจากชมุชน จากองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน เบือ้งต้น จ�านวน 11 อ�าเภอ คอื อ.สคีิว้, วังน�า้เขยีว, ปักธงชยั, สงูเนิน, 
เมอืงนครราชสมีา, ขามทะเลสอ, ด่านขุนทด, โนนไทย, พระทองค�า และ 
อ.เทพารกัษ์ โดยในกิจกรรมครัง้นี ้ สามารถรวบรวมปรมิาณขยะของเสยี
อนัตรายได้ประมาณ 6 ตนั ไปก�าจดั ณ สถานท่ีก�าจดัของเสยีอนัตรายที่
ถูกหลกัวชิาการของบรษิทั 
 การด�าเนินโครงการฯ ดงักล่าว ยังสามารถส่งเสรมิสนับสนุนให้
ประชาชนมส่ีวนร่วมในการคดัแยกของเสยีอนัตรายชมุชน และรวบรวมน�า
ไปก�าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยรวบรวมขนส่งไปก�าจัดโดย
บริษทัเอกชนท่ีรบัก�าจดัของเสยีอนัตรายโดยเฉพาะ ซึง่มคีวามปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือลดปัญหาการแพร่กระจายสารพิษ
จากของเสยีอนัตราย สูส่ิง่แวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของ
ประชาชน จ.นครราชสมีาต่อไป 
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