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ประจําวันที่ 1-15 สิงหาคม 2556
………………………………………………………………………………..
สรุปขาวกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 12สิงหามหาราชินี ที่จังหวัดชัยภูมิ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร
จังหวัดชัยภูมิชวนทําดี งดบุหรี่และสุราเขาพรรษา ไดบุญไดสุขภาพดี
ศาลปกครองนครราชสีมา จัดกิจกรรมศาลปกครองพบประชาชน และเสริมสรางเครือขายสื่อมวลชน
ประจําป 2556” ที่ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ จัดโครงการยกระดับโรงงานสีขาวสูมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ(มสย.)
พาณิชยจังหวัดชัยภูมิ เชื่อมโยงตลาดและอุตสาหกรรมพริกของจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ มอบตูอบพลังงานแสงอาทิตยใหศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองโพนงาม
อําเภอเกษตรสมบูรณ
จังหวัดชัยภูมิ เปดเวทีสาธารณะ สรางความเขาใจเพศทางเลือก
สภากาชาดไทย นําแพทยออกใหบริการผาตัด ศัลยกรรมความพิการ ที่จังหวัดชัยภูมิ
ผลการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”ดีเดนระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน
ระดับจังหวัด ประจําป 2556
ผูวาฯชัยภูมิ เรงปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติดเชิงรุก
จังหวัดชัยภูมิ เรงรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกตามมาตรการ
90 วันอันตราย รวมตานภัย ไมตาย
ดวยไขเลือดออก
จังหวัดชัยภูมิ จัดโซนนิ่งภาคเกษตรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต
จังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด(รอยมือสรางเมือง) ตามนโยบายรัฐบาล
****************

จัดทําโดย
1. นางธัญญรัตน โรจนหัสดิน
2. นางเพชรรินทร เขียวเขวา
3. นายสุระพงค สวัสดิ์ผล
4. นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ
5. นางสาววราภรณ บรรเทิงใจ
6. นายสมหวัง ตันวิเศษ

ประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต

สรุปขาวกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 12สิงหามหาราชินี
เมื่อ วัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปน
ประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ จากนั้น
นําประชาชนกวา 500 คน ปลอยปลา 5 แสน 5 ตัวลงในอางเก็บน้ําหวยสมปอย ต.ทากูบ อ.ซับใหญ จ.ชัยภูมิ
ประกอบดวยปลาตะเพียนทอง 1 แสน 5 หมื่นตัว ปลาสรอยขาว 1แสน 5 หมื่ตัว ปลาตะเพียนขาว 1 แสนตัว ปลา
นวลจันทรเทศ 1 แสนตัว และปลาบึก 5 ตัว รวม 5 แสน 5 ตัว เพื่อขยายพันธุปลาในแหลงน้ํา ถวายเปนพระราช
กุศลแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 25 56 เวลา 09.30 น. ที่เรือนจํา จ.ชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิ พรอมดวยนางเครือวัลย เจียรณัย นายกเหลากาชาด จ.ชัยภูมิ นางทัศนีย บุษปวัต ประธานชมรม
แมดีเดนแหงชาติ จ.ชัยภูมิ และชมรมแมบานมหาดไทย จ.ชัยภูมิ
ไดรวมกันจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหาร
พระราชทานแกผูตองขังหญิง ในเรือนจํา จ.ชัยภูมิ จํานวน 156 คน ซึ่งสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
รวมกับ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการน้ําพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกผูตกงาน ผูเดือดรอน
ผูท ุกขยาก และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในชวงเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อนอมเกลาฯถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ มีการแสดงรําบายศรี และการ
ขับรองเพลงหมูของผูตองขังหญิง เพลงคาน้ํานม เพลงใครหนอ และเพลงเรียงความเรื่องแม ความไพเราะ ลึกซึ้ง
ของบทเพลง ทําให ทุกคนตื้นตันใจ จนน้ําตาไหล บางคนถึงกับปลอยโฮออกมา ซับน้ําตาแทบไมไหว
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 06.30 น. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ พรอมดวย
นางเครือวัลย เจียรณัย นายกเหลากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ทําบุญตักบาตร ปลอยนก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ เวลา
09.30 น. ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ไดเปน
ประธานในพิธี นําพลังมวลชน รวมกันลงนามถวายพระพร อานคําประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวาย
พระพรชัยมงคล และบําเพ็ญกุศลพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชัยภูมิ
ไดจัดพิธีมอบรางวัลแมดีเดน จํานวน 4 ราย ประกอบดวย นางทัศนีย สุสมบูรณ แมดีเดนประเภทแมผูบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม, นางทองคํา คงสตรี ประเภทผูมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร , นางผิน ภิญโญไพศาล
ประเภทผูมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร, นางเข็มขัด ชาติทหาร ประเภทแมของผูทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ, นางเกียง กัณหารัตน ประเภทแมผูเปนเกษตรกร , และนางมวย พลรมย แมดีเดน ประเภทแมผู
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม โดยมีขาราชการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พอคา ประชาชน รวมพิธี จํานวนมาก
เวลา 12.00 น. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ไดจัดโครงการเทศนมหาชาติเวสสันดรดกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ
วัดทรงศิลาพระอารามหลวง เพื่อเปนพุทธบูชาและนอมเกลาฯถวายเปนพระราชกุศล ในโอกาสนี้
มีสวนราชการและประชาชนเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก
และใน เวลา 1 8.00 น. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ นําสวนราชการ นักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบันและประชาชนทุกหมูเหลารวมเดิน
เทิดพระเกียรติ และประกอบพิธีวางพานพุม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
................................................................................

-2โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผานมา นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปนประธานใน
พิธีถวายสักการะและกลาวถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร และเปดโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร
ซึ่งหนวยงา นในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2556
ณ บริเวณโรงเรียนบานเขวาวิทยายน อํา เภอบานเขวา มีเกษตรกรและผูสนใจรวมงานอยางคึกคัก โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหฯ จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้ง
ดานพืช ปศุสัตว ประมง พัฒนาที่ดิน เปดใหบริการ ณ จุดๆเดียว ดําเนินการมาตั้งแตป 2545 เพื่อเปนการ
กระตุนใหเกษตรกรตื่นตัว และยอมรับในนวัตกรรมใหมๆ ตามความตองการและความเหมาะสมของสภาพของ
พื้นที่และคนในชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมใหความรู และรับบริการดานเกษตร การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ประมง
และนิทรรศการของหนวยงานที่เกี่ยวของ แบงเปนกิจกรรมอาชีพเสริมสําหรับแม และนิทรรศการเกษตรสมบูรณ
เพิ่มพูนสุขภาพแมลูก นิทรรศการดานสาธารณสุข ซึ่งเนนใหมีความตระหนักในความรับผิดชอบในเรื่องของการ
ผลผลิตอาหารปลอดภัยตอสุขภาพ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
................................................................................
จังหวัดชัยภูมิชวนทําดี งดบุหรี่และสุราเขาพรรษา ไดบุญไดสุขภาพดี
นายชูรัตน คูสกุลรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปดเผยวา จังหวัดชัยภูมิโดย
นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ไดประกาศนโยบาย “จังหวัดชัยภูมิไรพุง มุงสูสุขภาพดี” เพื่อ
สงเสริมใหหนวยงานองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีสวนรวมในการดําเนินงานจังหวัดไรพุง
มุงสูสุขภาพดีอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางกระแสสังคมเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมในการสรางสุขภาพ โดยมีเปาหมาย
ใหประชาชนสมัครเขารวมโครงการ และนําหลักปฏิบัติตามแนวทาง 3 อ. + 2 ส. คือ อาหาร ออกกําลังกาย
อารมณ งดสุราและยาสูบ เพื่อลดน้ําหนัก เปนการทําความดีในชวงเขาพรรษา ผูสนใจ สามารถเขารวม
โครงการไดทุกรูปแบบทั้งประเภทองคกร/หนวยงาน ประเภทกลุมและประเภทบุคคล สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและสมัครเขารวมโครงการไดที่ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โทร.0-4483-6826 -9 ตอ 404 และ 405 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
.....................................................................
ศาลปกครองนครราชสีมาจัดกิจกรรมศาลปกครองพบประชาชนเสริมสรางเครือขายฯประจําป2556”
นางอัฉรา นิติวัฒนชาญชัย ผูอํานวยการสํานักงานศาลปกครองนครราชสีมา เปดเผยกับนาง
ธัญญรัตน โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ วา ศาลปกครองนครราชสีมา กําหนดจัดกิจกรรม
“เสริมสรางพลังเครือขายภาคประชาชน กิจกรรมโครงการศาลปกครองพบประชาชน และเสริมสรางเครือขาย
ดานสื่อมวลชน ประจําป 2556” ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสยามริเวอร อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน ตลอดจน
ความเขาใจในขั้นตอนการฟองรองดําเนินคดีในศาลปกครองอยางถูกตอง ใหแกสวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จึงขอประชาสัมพันธเชิญ
ชวนผูสนใจทุกภาคสวนเขารวมกิจกรรมและฟงการบรรยาย ในงาน “เสริมสรางพลังเครือขายภาคประชาชน
กิจกรรมโครงการศาลปกครองพบประชาชน และเสริมสรางเครือขาย ดานสื่อมวลชน ประจําป 2556” วันที่ 16
กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมสยามริเวอร อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

-3จ.ชัยภูมิ จัดโครงการยกระดับโรงงานสีขาวสูมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ(มสย.)
วาที่รอยตรี กฤษณะ รามาตย นิติกรชํานาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เปดเผย วา กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดดําเนินโครงการยกระดับโครงการ
โรงงานสีขาวสูมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(มสย.) เพื่อเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและกระบวนการรับรอง ซึ่งประกอบดวยการบริหารจัดการ คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูและแนวทางในการปองกันยาเสพติด มีการใหการชวยเหลือ
รวมถึงใหโอกาสสงแรงงานเขาสูกระบวนการและการบําบัด ตลอดจนมาตรการเฝาระวังแกไขปญหายาเสพติด
อยางยั่งยืน และมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ดําเนินการตามหลักเกณฑและผานการประเมินฯ จะไดรับประกาศเกียรติคุณและรับรองมาตรฐานเปน
เวลา 3 ป จากคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานฯจังหวัดชัยภูมิ และอนุมัติโดยผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียดและสมัครเขารวมโครงการไดที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ถนนองคการบริหารสวนจังหวัดสาย2 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0-4481-1738 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
.....................................................................
พาณิชยจังหวัดชัยภูมิ เชื่อมโยงตลาดและอุตสาหกรรมพริกของจังหวัดชัยภูมิ
นายภานุพันธ กลีบเอม พาณิชยจังหวัดชัยภูมิ เปดเผยกับ นางธัญญรัตน โรจนหัสดิน
ประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิวา
ไดดําเนินการเชื่อมโยงตลาดและอุตสาหกรรมพริกของจังหวัดชัยภูมิ
ตามโครงการพัฒนาพริกชัยภูมิ เพื่อใหเกษตรกรมีชองทางการเพิ่มขึ้น สามารถขายสินคาไดในราคาที่พอใจ และ
กระจายสินคาเกษตรพริกชัยภูมิ ไปถึงผูบริโภค สหกรณ โรงงานอุตสาหกรรม และผูประกอบการที่ใชพริกเปน
วัตถุดิบในการผลิตสินคา เปนการ เตรียมการดานการตลาด เพื่อใหเกษตรกรกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในป พ.ศ.2558 โดยกําหนดดําเนินการ 3 ครั้ง และเริ่มครั้งแรกระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ที่
จังหวัดเพชรบูรณ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 13-15 สิงหาคม 2556 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี และครั้งที่ 3 ระหวาง
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ที่จังหวัดเพชรบุรี
………………………………………………………………………
จังหวัดชัยภูมิ มอบตูอบพลังงานแสงอาทิตย ใหศูนยเรียนรูฯ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ
เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2556 สํานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิรวมกับหนวยงานตางๆ ได สนับสนุน
เครื่องมือในการเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยสนับสนุนงบประมาณสรางตูอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งออกแบบ
และพัฒนาโดยกรมพลังงาน สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําพิธีมอบใหแก สมาชิกกลุมเกษตรกร
โดยมีนายเจริญ จรรยโกมล รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่ 1 สส.ชัยภูมิ เปนประธานในพิธี เพื่อเปนแหลง
เรียนรูใหกับเกษตรกรดานการทําการเกษตรแบบประหยัดพลังงานชวยลดตนทุนการผลิต ซึ่งสามารถอบแหงพืช
ไดทุกชนิด นับเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ใหเกษตรกรนําไปปรับใช เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีรายไดมากขึ้น
ในโอกาสนี้นายเจริญ จรรยโกมล รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่ 1 สส.ชัยภูมิ ยังมอบรถบัส จํานวน 2 คัน
ซึ่งได รับการสนับสนุนจากทานเลขาธิการรัฐสภา ใหแกวัดชัยภูมิพิทักษ ผาเกิ้ง เพื่อใชในการรับ สงพระภิกษุ
สามเณร และมอบใหกับโรงเรียนเกษตรมบูรณวิทยาคม เพื่อใหใชในกิจกรรมของโรงเรียนตอไป
นอกจากนี้
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ ไดนํา สื่อมวลชนลงพื้นที่ สัมผัส ความโดดเดน "เผ็ด แซบ นัว ” ของพริก
ชัยภูมิ ซึ่งเกษตรกรนําผลผลิต มาแสดง และสาธิต อีกดวย

-4จังหวัดชัยภูมิ เปดเวทีสาธารณะ สรางความเขาใจเพศทางเลือก
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ รวมกับ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจัด
สัมมนาสื่อมวลชนตามโครงการประชาสัมพันธสัมมาชีพเพศทางเลือกคนดีของสังคม ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ มีนายบรรยงค วงศกนิษฐ รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปนประธานเปดงาน เปนการดึงพลังทุก
ภาคสวน ที่ทํางานดานการสื่อสารชวยสรางความรู ความเขาใจ นําเสนอสถานการณและทิศทางความเคลื่อนไหว
ในกิจกรรมที่สงผลใหกลุมเพศทางเลือกไดรับการยอมรับจากสังคม และดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข โดยเชิญ
สื่อมวลชนทุกแขนง อาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และกลุมเยาวชนเพศ
ทางเลือก จํานวน 50 คน เขารวมเวทีเสวนา นอกจากนี้ยัง ไดรับเกียรติจาก นายธีระพงษ โสดาศรี ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี เปนวิทยากรบรรยาย ความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธอยางไร เปนการเปดเวที พื้นที่ใหเยาวชน
ไดแสดงตัวตนที่เปดเผยตอสาธารณชน สามารถไตรตรองเลือกวิถีชีวิตของตนเองไดถูกตองเหมาะสม
………………………………………………………………………
สภากาชาดไทย นําแพทยออกใหบริการผาตัด ศัลยกรรมความพิการ ที่จังหวัดชัยภูมิ
นางเครือวัลย เจียรณัย นายกเหลากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เปดเผยกับ นางธัญญรัตน โรจนหัสดิน
ประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ วา ดวยสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย มีกําหนด
ออกปฏิบัติงานตามโครงการศัลยกรรมตกแตงแกไขปากแหวง-เพดานโหว และความพิการอื่น ที่จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อใหบริการรักษาผูพิการโรคปากแหวง เพดานโหว นิ้วเกิน นิ้วติด นิ้วลอก แผลเปนจากไฟไหม หดรั้ง มือเทา
หรือแขนขาผิดรูป รวมทั้งผูมีความพิการทางมือตาง ๆ ในหวงระหวางวันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 จึงขอเชิญผูที่
มีความพิการดังกลาว เขารับการรักษาโดยใหไปลงทะเบียนและพบแพทยเพื่อตรวจ คัดกรอง ในวันที่
26
สิงหาคม 2556 ตั้งแตเวลา 08.00 น. ณ หองลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร รีสอรท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
และคณะแพทยจากสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย จะใหบริการรักษาผาตัด
ผูปวยตามที่ไดลงทะเบียนและนัดหมายไว ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ ระหวางวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556
………………………………………………………………………
ผลการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2556
นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปดเผยวา จังหวัดชัยภูมิไดดําเนินการโครงการเชิดชู
เกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดนประจําป 2556เพื่อเปนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยโดยเขารับโล
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโลรางวัลสิงหทอง เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชนจังหวัดชัยภูมิ ไดดําเนินการคัดสรรตามกระบวนการและหลักเกณฑเสร็จ
เรียบรอยแลว และไดประกาศผลการคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัดและ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2556 ตามโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชน
ดีเดนประจําป 2556 รวม 4 ประเภท ดังนี้ รางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง“อยูเย็น เปนสุข” ระดับจังหวัด
ชนะเลิศไดแก บานหนองแก หมูที่ 4 ต.หนองไผ อ.แกงครอ รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก บานไทรงาม หมูที่ 7
ต.โปงนก อ.เทพสถิต และรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก บานดอนหัน หมู 2 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค
รางวัลอาสาพัฒนาชุมชน(ผูนํา อช.)ดีเดน (ชาย)ระดับจังหวัด ชนะเลิศไดแก นายธนัช กระจางบาน

-5ต.บานหัน อ.เกษรตรสมบูรณ รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก นายสมบัติ อาจศิริ ต.กุดน้ําใส อ.จัตุรัสรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นายทองใบ ปราบภัย ต.หวยตอน อ.เมืองชัยภูมิ รางวัลอาสาพัฒนาชุมชน(ผูนํา
อช.)ดีเดน (หญิง)ระดับจังหวัด ชนะเลิศไดแก นางณัฐพร นิยมธรรม ต.บานแกง อ.ภูเขียว รองชนะเลิศอันดับ
1 ไดแก นางสาวสุจิตตรา แกวก่ํา ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก นางกรรณิกา เรือง
เสนา ต.ตาเนิน อ.เนินสงา รางวัลกลุม องคกรชุมชนแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมูบานดีเดน ระดับ
จังหวัด ชนะเลิศไดแก คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบานสําโรงโคก หมู 6 ต.กุดน้ําใส อ.จัตุรัส รอง
รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโนนนอย หมู4 ต.โนนนอย อ.บานเขวา
ชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโคกสะอาด หมู 9 ต.บานแกง อ.ภูเขียว รางวัลศูนย
ประสานงานองคกรชุมชน(ศอช.ต.)ดีเดนระดับจังหวัด ชนะเลิศไดแก ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล
บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลโคกเริงรมย
อ.บําเหน็จณรงค รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบลโนนสะอาด อ.คอนสวรรค
………………………………………………………………………
ผูวาฯชัยภูมิ เรงปฏิบัติการแกไขปญาหายาเสพติดเชิงรุก
นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ กลาววา ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหการแกไขปญหายา
เสพติดเปนนโยบายสําคัญเรงดวนและกําหนดเปนวาระแหงชาติ จังหวัดชัยภูมิโดยศูนยพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดชัยภูมิ ไดขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด โดยเนนย้ําให
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเชิงรุก โดยใหทุกภาคสวนและ
ประชาชนไดมีสวนรวมและมีบทบาทในการแกไขปญหายาเสพติด โดยกําหนดใหเปน “วาระของประชาชน” เพื่อ
แสวงหาการมีสวนรวมและใหเห็นถึงความสําคัญของปญหายาเสพติด เพิ่มกําลังฝายปราบปรามใหเหมาะสมกบ
ขนาดของปญหา อบรมใหความรู อปพร. ตํารวจบาน เพื่อเปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน พรอม X-Ray พื้นที่ เพื่อเพื่อคนหาผูเสพ/ผูคายาเสพติดที่ยังหลงเหลืออยู โดยผูเสพนําเขาสูกระบวนการบําบัดและผูคาตองถูกดําเนินการ
ตามกฎหมายโดยเด็ดขาด และตองดําเนินการปองกันและควบคูกับการปราบปราม เสริมสรางศักยภาพ 25 ตา
สับปะรด ดําเนินการเฝาระวังหมูบาน ชุมชนที่ปรากฏขาวสารการแพรระบาด เพื่อเปนเกราะปองกันปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตอไป พรอมกําชับเจาหนาที่ของรัฐหามไปเกี่ยวของกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด นอกจากนี้ยังไดจัด
กิจกรรมสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 อีกดวย
สําหรับสถานการณดานยาเสพติดของจังหวัดชัยภูมิ พบวา ยาเสพติดที่มีการคาและแพรระบาดมากที่สุด
คือ ยาบา รองลงมาเปน กัญชาและสารระเหย พื้นที่ที่มีสถิติการจับกุมสูงไดแก อําเภอเมือง แกงครอ ภูเขียว
และอําเภอ คอนสวรรค สําหรับผลการจับกุมคดียาเสพติดตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงมิถุนายน 2556 จับได
2,643 ราย ผูตองหา 2,771 คน ของกลางยาบา 70,945 เม็ด ไอซ 182.83 กรัม กัญชา 8,591.88 กรัม ดาน
การบําบัดรักษา ระบบสมัครใจบําบัด 2,740 คน คิดเปนรอยละ 111.8 ระบบบังคับบําบัด 1,275 คน คิดเปนรอย
ละ 120.1 และระบบตองโทษบําบัด 127 คน คิดเปนรอยละ 63.5
.............................................................

-6จังหวัดชัยภูมิเรงรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก ตามมาตรการ 90 วันอันตรารวมตานภัยไมตายดวย
ไขเลือดออก
นายชูรัตน คูสกุลรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปดเผยกับนางธัญญรัตน โรจนหัสดิน
ประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ ถึง สถานการณโรคไขเลือดออก วา ในสวนของจังหวัดชัยภูมิ มีรายงานผูปวยยอด
สะสมมาตั้งแตตนป 2556 ถึงปจจุบัน ในจังหวัดชัยภูมิ มีผูปวยแลว 857 ราย คิดเปนอัตราปวย 75.85 ตอแสน
ประชากร สูงกวาคาเฉลี่ยในรอบ 10 ป พบมากในอําเภอเมือง 15 ราย หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ อําเภอ
ละ 9 ราย ภูเขียว 7 ราย เทพสถิต 5 ราย ภักดีชุมพล 4 ราย นอกนั้นอําเภอละ 1-3 ราย แตยังต่ํากวา
ระดับประเทศ ,ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ พบในทุกกลุมอายุ มีหมูบานที่เกิดโรคแลว 16 อําเภอ 103 ตําบล
443 หมูบาน ยังไมมีผูเสียชีวิต
อยางไรก็ตามเพื่อ ใหการดําเนินการปองกันโรค เปนไปอยางเขมขน
ดานนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ไดเชิญทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ มาระดมสมอง เพื่อกําหนด
กิจกรรม ใหเกิดผลเปนรูปธรรม เปนการบูรณาการ การทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมกันทั้งจังหวัด
เปาหมายในพื้นที่เกิดโรค 4 สัปดาหยอนหลัง ซึ่งจากการเฝาระวังพบวาในหวง 4 สัปดาหที่ผานมา มีพื้นที่เกิดโรค
159 หมูบาน ในจํานวนนี้แบงเปนพื้นที่เกิดโรคใหม 91 หมูบาน เกิดโรคตอเนื่อง 47 หมูบาน และเปนพื้นที่สงบ
แลวเกิดใหมอีก 21 หมูบาน
……………………………………………………………..
จังหวัดชัยภูมิ จัดโซนนิ่งภาคเกษตรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต
นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ กลาวกับ นางธัญญรัตน โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ
จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร วา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการใชประโยชนที่ดิน
ของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งไดมีการประกาศเขตเหมาะสม สําหรับการผลิต กลุมพืช ๘ ชนิด ไดแก ขาว
ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน ยางพารา ลําไยและสับปะรด และกลุมปศุสัตว ๕ ชนิด
ไดแก โคนม โคเนื้อ สุกร ไกเนื้อและ ไกไข และกลุมประมง ๓ ชนิด ไดแก กุงทะเล กุงกามกราม และปลานิล
โดยใหแตละจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรม สําหรับจังหวัดชัยภูมิ
ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดานดานการเกษตรกรรมจังหวัด
ชัยภูมิขึ้น เพื่อบูรณาการการดําเนินการจากทุกภาคสวน ทั้งดานการผลิต การแปรรูป การตลาด การคมนาคม
แหลงน้ํา การพัฒนาดิน การดูแลสิ่งแวดลอม รวมถึง ภาคสังคม พรอมยังไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาอีก ๕
คณะ ไดแก ๑ .)คณะทํางานตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสม เพื่อตรวจสอบพื้นที่
เกษตรกรรมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศเปนพื้นที่เหมาะสม สําหรับพืช ปศุสัตว ประมง เพื่อทํา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใชขอมูลการตลาดเปนตัวกําหนดปริมาณผลผลิตใหสอดคลองกัน ทั้งการ
บริโภคในพื้นที่ การแปรรูป การเขาสูระบบอุตสาหกรรมและการสงออกวาตองการการสนับสนุนจากรัฐอยางไร
บาง เชน พันธุ แหลงน้ํา ปุย เทคโนโลยี การคมนาคม แหลงเงินทุน เปนตน รวมทั้งตรวจสอบวามีความคุมคา
ตอการลงทุนหรือไม ๒.)คณะทํางานจัดทําขอมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ไมมีเอกสิทธิ์และอยูใน
พื้นที่ปา เพื่อจัดทําขอมูลการเกษตรที่อยูในพื้นที่ไมมีเอกสิทธิ์หรืออยูในพื้นที่ปา ซึ่งเปนการใชพื้นที่ที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมายวามีอยูจํานวนเทาใด และจะจัดการอยางไร โดยเสนอแนวทางแกไขปญหา ทั้งเรื่องที่ดินทํากิน และ
การจัดการผลผลิตการเกษตรจากพื้นที่ดังกลาว ๓.)คณะทํางานจัดทําขอมูลปริมาณความตองการผลผลิต-
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สินคาเกษตรที่สําคัญ ๔.)คณะทํางานการผลิตสีเขียว เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการผลิตสีเขียว( Green
economy) ใหเกษตรกรไมมีของเสียเหลือทิ้ง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนผลดี
ตอสุขภาพทั้งเกษตรกรและผูบริโภค ๕.) คณะทํางานตรวจสอบขอมูล/วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนงาน/
โครงการ โดยการนําขอมูลจากคณะทํางานทั้ง ๔ คณะ มาจัดทําแผนการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัด
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกจังหวัด จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรสินคาเกษตรสําคัญในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดทําขอมูลเปรียบเทียบตนทุน/กําไร เพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ตนทุนต่ํากวาและกําไรมากกวา
นอกจากนี้จังหวัดชัยภูมิ ยังไดดําเนินการสํารวจพื้นที่ปลูกขาว ปรากฏวาจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ปลูกขาว
ทั้งหมด ๑,๕๔๓,๐๑๖ ไรเปนพื้นที่ที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสมกับการปลูกขาว แตเหมาะสมสําหรับปลูกออย
โรงงาน จํานวน ๖๑๓,๓๔๖ ไร โดยมีเกษตรกรตองการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสม/เหมาะสม
นอยมาเปนออยโรงงาน จํานวน ๓๐,๐๗๗ ราย พื้นที่ ๒๑๒,๐๑๔ ไร และมีเกษตรกรที่ตองการปรับเปลี่ยนจาก
การปลูกขาวไปเปนสินคาเกษตรอื่น ๆ เชน มันสําปะหลัง ยางพารา พริก ขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน ๒๘๕ ราย
คิดเปนพื้นที่ ๑,๗๑๒ ไร.
จังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด(รอยมือสรางเมือง) ตามนโยบายรัฐบาล
นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปดเผยวา โครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด เปน
นโยบายของรัฐบาลที่ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการดําเนินโครงการพัฒนาเมือง
ระดับจังหวัด เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมแหงความเปนพลเมืองในการที่จะรวมคิด รวมทํา และแกไขปญหาของ
ชุมชนอยางรับผิดชอบรวมกันในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดเมืองนาอยู เมืองปลอดภัย เมืองแหง
สุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สรางสรรค ดวยมุงหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง โครงการนี้เปดโอกาสให
ชุมชนสามารถเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองไดชุมชนละ 1 โครงการ โดยมีวงเงินตั้งแต 5 แสนบาท ถึง 2 ลาน
บาท สําหรับโครงการที่เสนอจะตองเปนโครงการที่สงเสริมการจัดการ การแกไข ปองกันและเฝาระวัง ปญหาการ
กอสราง การพัฒนาคุณชีวิตที่ดี ใหเปนเมืองที่นาอยูอาศัยอยางปลอดภัย พัฒนาการเรียนรูของชุมชนรวมกัน
การจัดระเบียบพื้นที่ ลดความแออัดของเมือง เสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว สรางสรรคพื้นที่ในการ
ดูแลเด็กและคนชราใหอยูรวมกันในลักษณะบานสามวัย และตองเปนโครงการที่ไมขัดตอนโยบายรัฐบาล ไม
กอใหเกิดความวุนวาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย ซึ่งอาจเปนโครงการที่มีทุนอยูบางสวน หรือเปนโครงการที่
ริเริ่มใหม หรือเปนโครงการที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได โดยพื้นที่ดําเนินโครงการ
ไดแก พื้นที่ในชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ กลาวตอไปวา สําหรับจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ที่ดําเนินการ คือ ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยไดมอบหมายใหเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปนผูรวบรวมโครงการตาง ๆ และไดเสนอโครงการ
ไปแลว ทั้งหมด ๙ โครงการ เพื่อใหคณะทํางานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชัยภูมิไดพิจารณา ซึ่งมีโครงการที่
เขาหลักเกณฑและผานการพิจารณาของคณะกรรมการ 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีต ของชุมชนขี้เหล็กนอยมิตรภาพ งบประมาณ 1ลาน 8แสน 4หมื่น 3พันบาท ซึ่งไดเสนอไปยังกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว สวนอีก ๘ โครงการไดสงกลับไปใหชุมชนแกไขโดยเทศบาลเมืองชัยภูมิเปน
หนวยงานใหการสนับสนุน.
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