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สรุปสำระส ำคัญของกำรประชุม มติที่ประชุม หมำยเหตุ 

 นำยวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นประธำนกำรประชุม สรุปวำระส ำคัญ ดังนี้.-   
1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19)   

1.1 กำรว่ำงงำนจำกกำร 
ถูกเลิกจ้ำงเนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด - 19 

    - ที่ประชุม : มอบหมายแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลัก ส ารวจข้อมูล
ตัวเลขจ านวนผู้ว่างงาน โดยแยกข้อมูลให้ชัดเจน เช่น ข้อมูลผู้ว่างงานและไม่มีความมั่นคงด้าน
อาหาร (ไม่นับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้เสมือนว่างงาน) และข้อมูลผู้จบปริญญาตรีแล้วไม่มีงานท า 
เป็นต้น และน าเสนอในท่ีประชุมในครั้งต่อไป โดยประสานข้อมูลกับทางส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการ
แก้ปัญหา แล้วรายงานในที่ประชุมในครั้งต่อไป  
   - ในส่วนการส่งเสริมพัฒนาคนสู่การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง  มอบหมายให้
ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คัดบุคคลที่สนใจมาอบรมมาดูงาน  
 

- เห็นชอบและ
ด ำเนินกำร 

-ส ำนักงำนแรงงำน
จังหวัดนครรำชสีมำ 
-ส านั ก ง าน เกษตร
จังหวัดนครราชสีมา 

--ส านักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดนครราชสีมา    
 
  

1.2 ปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019  
(โควิด – 19) 

    - ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ :  มีมาตรการป้องกันโรคโควิดโดยเน้นการ 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด – 19  ใช้หลัก DMHTT การขออนุญาตการจัดงานที่มี             
การรวมคนมากกว่า 1,0๐๐ คน ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีจัดทีม
บูรณาการออกตรวจ   จัดท าสื่อ แมวโคราช เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติตัวใน
การป้องกันโรคโควิด – 19 จัดทมีออกสอบสวนโรคโควิดอย่างรวดเร็ว เพ่ือติดตาม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
เสี่ยงต่ า ให้มารับบริการตรวจให้ครบถ้วนและรวดเร็ว  จัดอบรมทีมสอบสวนโรค (CDCU)                
ให้ครบทุกอ าเภอ อ าเภอละ ๓ ทีม  จัดเตรียมสถานที่กักกันตัว (LQ) และโรงพยาบาลสนาม 
จ านวน ๓ แห่ง  ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จ านวน ๕๐๐ เตียง และตั้งคณะกรรมการจัดการ
วัคซีนโควิด จ านวน 5 คณะ   คาดว่าสามารถฉีดได้ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 
 

 

- รับทรำบ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
นครรำชสีมำ 

สรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครรำชสีมำ 

ครั้งที่ 1/2564  
วันพุธที่ 10 มีนำคม 2563 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชุมนำงสำวบุญเหลือ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ 
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2. กลุ่มโครงสร้ำงกำรพัฒนำจังหวัดด้ำนต่ำงๆ       
2.1 ปัญหำภัยแล้ง/น้ ำท่วม 

 
 

    - ผู้แทนส ำนักงำนชลประทำนที่ 8 : มีมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง การบริหารจัดการน้ า               
ซึ่งมีแผนงานการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  
    - ผวจ.นม : เนื่องจากโครงการชลประทานนครราชสีมามีแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจ านวนมาก จึงขอให้ส านักงานชลประทานที่ 8 ส ารวจข้อมูล
และวิเคราะห์ตามความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/น้ าท่วม โดยจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการฯ และส ารวจโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 
มีจ านวนเท่าใด แล้วน าเสนอในครั้งต่อไป 

   - ผู้ร้องทุกข์ : ขอความช่วยเหลือก่อสร้างสะพานทางข้ามทางเข้าหมู่บ้าน ในพื้นที่ต าบล
คลองม่วง อ าเภอปากช่อง เนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะมีน้ าท่วมขัง ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับความเดือดร้อน  
    - เลขำนุกำร : ได้ประสานทาง อ.ปากช่องแล้ว เบื้องต้น อบจ.นม. ได้ลงพื้นที่ท าการ 
ส ารวจแล้ว และ อบต.คลองม่วง อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง อบจ.นม.  
    - สนง.ทรัพยำกรน้ ำบำดำลเขต 5 : กรณีหน่วยงานใดประสงค์จะขอรับการสนับสนุน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล สามารถท าหนังสือมาถึง สนง.ทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 5 เพ่ือพิจารณา
จัดท าแผนงาน/โครงการ และจัดสรรตามความจ าเป็นได้ 
    - ที่ประชุม : มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือถึง อบจ.นม. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว  

- เห็นชอบและ
ด ำเนินกำร 

- ชป. 8 
-โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ 
- อบจ.นม 
-ส ำนักงำนทรัพยำกร 
น้ ำบำดำลเขต 5 
- สนจ.นม. 

2.2 ผลกระทบจำกโครงกำร 
Mega Project 

    - ผวจ.นม. : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่ส่งผลกระทบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมามีหลายจุด  ซึ่งเกินศักยภาพที่จะแก้ไขภายในจังหวัด มอบให้ฝ่ายเลขานุการ 
รวบรวมข้อมูลปัญหาน าเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) 
พิจารณาสนับสนุนผลักดันในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป  

- เห็นชอบ 
 

-สนจ.นม. 

2.3 ปัญหำขำดที่ดินท ำกิน     - ที่ประชุม : เรื่องปัญหาขาดที่ดินท ากินเป็นเรื่องที่เกินศักยภาพของจังหวัด เนื่องจากที่ดิน
ส าหรับจัดสรรช่วยเหลือราษฎรมีเพียง 200 ไร่ แต่ประชาชนที่มาลงทะเบียนมีจ านวน 
20,000 ราย  จึงเห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือจัดซื้อที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎร  โดยขอรับการสนับสนุนจากเลขาธิการ
ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม และน าเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) พิจารณาสนับสนุนผลักดัน 

- เห็นชอบและ
ด ำเนินกำร 

-สนจ.นม. 
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2. กลุ่มโครงสร้ำงกำรพัฒนำจังหวัดด้ำนต่ำงๆ       
2.4 ปัญหำน้ ำเสีย 

ในล ำตะคอง 
    - ที่ประชุมฯ เพ่ือความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในล าตะคอง มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดทีม 
ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และด้านการเกษตร หรือกิจการอ่ืน ๆ  
ที่คาดว่าท าให้เกิดน้ าเสีย โดยเริ่มส ารวจตรวจสอบตั้งแต่บ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
นครราชสีมา - เขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา ว่ามีจ านวนกี่แห่ง ประเภทอะไร มีลักษณะ 
การประกอบกิจการอย่างไร แล้วน าข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหารายงานในที่ประชุม 
ในคราวต่อไป 

- เห็นชอบและ
ด ำเนินกำร 

-ทสจ.นม. 
 

2.5 ปัญหำฝุ่นละออง
ขนำดเล็ก PM2.5 

    - ที่ประชุม : ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรการต่อไป หากมีการท าผิดให้
ด าเนินการแจ้งความและจับกุมผู้กระท าผิด 

- รับทรำบและ
ด ำเนินกำร 

-ทสจ.นม. 

2.6 กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ
สงวน 

    - สน.จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่  8  : เสนอให้มีแนวเขตกั้นที่ชัดเจน เนื่องจากส่วนใหญ่ 
แจ้งว่าไม่ทราบแนวเขตกั้น หรืออยู่เพ่ือท ากินเท่านั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ 
แนวเขตเป็นประจ าและสามารถตรวจสอบแนวเขตได้ และขอเสนอให้มีการปลูกต้นไม้ท าเป็น
เส้นเขตป่าสงวน ซึ่งในปี 2564 ได้มีพ้ืนที่เป้าหมายจัดที่ดินท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช  ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในข้ันทบทวนข้อมูล  
ทั้งหมดจ านวน 431 ราย พ้ืนที่ 1,800 ไร่ และน าเข้าคณะอนุกรรมการจัดที่ดินต่อไป 

- รับทรำบและ
ด ำเนินกำร 

- ส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรปำ่ไม้ที่  8   

2.7 ปัญหำหนี้สินภำค
ประชำชน 

    - อัยกำรคุ้มครองสิทธิฯ : ด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และจัดท าสัญญา           
ที่เป็นธรรม  ส าหรับการไกล่เกลี่ยหนี้สินนอกระบบ พิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งมีต ารวจ 
เป็นฝ่ายเลขานุการฯ 
    - นำยสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ : ขอเสนอให้หากัลยาณมิตรกับภาคเอกชน ในการช่วยเหลือ        
ซึ่งกันและกัน  
    - ประธำนหอกำรค้ำจังหวัด :  หอการค้าได้มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้า  
จึงขอศึกษาข้อมูลก่อนว่าข้อพิพาททางการค้าจะรวมถึงหนี้นอกระบบหรือไม่ แล้วจะน าเรียน          
ให้ทราบในครั้งต่อไป 
 
 

- รับทรำบและ
ด ำเนินกำร 

- หอกำรค้ำจังหวัด
นครรำชสีมำ 
-ทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
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2. กลุ่มโครงสร้ำงกำรพัฒนำจังหวัดด้ำนต่ำงๆ       
2.8 จัดตั้งศูนย์ซ่อมอำกำศ

ยำนนครรำชสีมำ  
    - นำยประพิศ  นวมโคกสูง : เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานนครราชสีมา  
ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือสนามบินหนองเต็ง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงอากาศยานการบิน
ภายในประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
รุ่นใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายการในการซ่อมบ ารุงอากาศยานภายในและต่างประเทศ รวมทั้ง
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการซ่อมบ ารุงอากาศยานให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ 
และเอกชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์ท่าอากาศยาน 
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
    - ที่ประชุม : มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) พิจารณาสนับสนุนผลักดันในเรื่องดังกล่าว 

- รับทรำบและ
ด ำเนินกำร 

-สนจ.นม. 

3. แนวทำงกำรรับฟังปัญหำในพื้นที่อ ำเภอ       
3.1 แนวทำงกำรรับฟัง

ปัญหำในพื้นที่อ ำเภอ     
    - ที่ประชุม : เสนอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาในพ้ืนที่อ าเภอ 
ที่รับผิดชอบ (ท่านละ 8 อ าเภอ) ตามค าสั่งมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยลงไป 
รับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ในคราวเดียวครั้งละ 8 อ าเภอ และขอให้ 
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมรับฟังปัญหาฯ ในห้วงระหว่าง
เดือน พ.ค. - ก.ค. 2564 พร้อมทั้งประสานบุคลากรจาก มทส.ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูล/สรุป
สภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขปัญหา โดยในช่วงก่อน
การลงพ้ืนที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด/คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้อ าเภอจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังปัญหาในพ้ืนที่ และแนวทางแก้ไขเพ่ือน าเสนอ 
ในวันที่คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ด้วย 

- เห็นชอบและ
ด ำเนินกำร 

-สนจ.นม. 
-อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ 

 

ส านักงานจังหวัด 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพัฒนาจังหวัด 
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