ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๓๑๐๗

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน รองผู้วา่ ราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ทุกอาเภอ ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ประจาศาลจังหวัดยโสธร ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
ผู้อานวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังจัคม
งหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๒๓๙๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมยโสธร ๑
ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) หากหน่วยงานใดประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุมขอให้สรุป
ข้อมูลส่งจังหวัด จานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกาหนดจังหวัดจะนาเข้า
วาระการประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หากมีภารกิจจาเป็นเร่งด่วนขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการและเข้าประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้
ให้อาเภอแจ้งผู้กากับการสถานีตารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตาบลในพื้นที่ทุกแห่งเข้าประชุมด้วย สาหรับการแต่งกาย
ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

(นายนิรันดร์ สมสมาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-----------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแก้ว
๒. นายชัยภัทร
หิรัณยเลขา
๓. นายนิรันดร์
สมสมาน
๔. นายจรรยา
สุคนธ์คันธชาติ
๕. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๖. นายวรวุฒิ
วัฒนอุตถานนท์
๗. นางสาวสิริมา
วัฒโน
๘. นายร่องกี้
พลเยี่ยม
๙. นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์
๑๐. นายธรรมนูญ
เทพจันทร์
๑๑. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชัย
รัฐวิสาหกิจ
๑๒. นายวิเชียร
สุชล
๑๓. นายอัมพร
สุวรรณกูฎ
อาเภอ
๑๔. นายวัชเรนทร์
สืบสิทธิ์
๑๕. นายประดิษฐ
รักเสรี
๑๖. นายจักรี
สุระขันธ์
๑๗. นายสุวัฒน์
เข็มเพชร
๑๘. นายพิจิตร
บุญทัน
๑๙. นายสมเพชร
สร้อยสระคู
๒๐. นายชานาญ
ชื่นตา
๒๑. นายเกียรติศักดิ์
เอื้อเฟื้อ
๒๒. นายสมศักดิ์
บุญทานุก
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายไพชยนต์
ชนะกาญจน์
กระทรวงกลาโหม
๒๔. พ.อ.ชัยพัทธ์
พรธนัชญ์สกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ปลัดจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
นายอาเภอเมืองยโสธร
นายอาเภอป่าติ้ว
แทน นายอาเภอกุดชุม
นายอาเภอมหาชนะชัย
นายอาเภอเลิงนกทา
นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
นายอาเภอค้อวัง
แทน นายอาเภอทรายมูล
นายอาเภอไทยเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
สัสดีจังหวัดยโสธร

-๒กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖. นางพรชนก
เชิงหอม
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๗. นายกมล
ภูเด่นแดน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายบุญศรี
อ่อนลออ
เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายปาจรีย์
นินนานนท์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๐. นายถนอมศักดิ์
เศิกศิริ
แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๑. นางจิรันธนิน
ปะกิรณะ
แทน ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายเฉลิมชัย
จงสมชัย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายจิรวัฒน์
แดงวังสะโม แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๔. นายพันธ์ศักดิ์
ธรรมรัตน์
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕. นายวัชรินทร์
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๖. นางสาวศรุดา
นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๗. นายประสิทธิ์
ยิ่งกาแหง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๓๘. นายสุขเชษฐ์
พสุนนท์
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๐. นายสุขเชษฐ์
พสุนนท์
แทน หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๑. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นายพงศ์ศา
วงษ์วันทนีย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นางสาวทัศนีย์
สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. นายกิตติพงษ์
พรหมงาม
แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ่
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นพ.พิชาติ
ดลเฉลิมยุทธนา ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร

-๓กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายสมชาย
เถื่อนสุวรรณ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๙. นายพงศ์ธนธร
ศรีขาว
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๐. พ.ต.อ.ถวาย
บูรณรักษ์
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.ท.ปรีชา
เนติวัชรเวช
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.อ.บุรีรัตน์
วังสะอาด
กากับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๔. พ.ต.ท.มนูญ
วงศ์ก่อ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
๕๕. พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ
มีชัย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
๕๖. พ.ต.ท.วีระศักดิ์
เกิดสวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย
โชตเศรษฐ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
๕๘. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรป่าติ้ว
๕๙. พ.ต.อ.ภิญโญ
สุทธิสาร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖๐. นายพีระพงษ์
นุชรักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นายศิวเรศ
ธรรมวิเศษ
พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.ท.พิชิต
โพธิวรรณา
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นายสุรัตน์
สดชื่น
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๔. นางสาวณัฐฎนิชา
จาปาแดง
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
๖๕. นางสาวปุณยาภรณ์
พูลสวัสดิ์
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงการคลัง
๖๖. นางสาวอรวรรณ
หันแม้นเทพอมร สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๗. นายสนั่น
ธรรมวงษ์การณ์ แทน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖๘. นางสาวนันทพร
ศรีทัพไทย
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๖๙. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๗๐. นายพชร
เจริญสุข
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๑. นายทินกร
เหลือล้น
ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๒. นางปนัดดา
ทองเหลือง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗๓. นายสุทธิพงศ์
ชมชื่น
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๔. นายณรงค์ศักดิ์
ศิริชัยพันธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
๗๕. นายสมเกียรติ
ไสยมรรคา
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๗๖. นายศรีบุญเรือง
ฤทธิ์น้าคา
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
๗๗. นายสุคมน์
นุกูลรักษ์
แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๘. นายจักรี
สุทธศรี
ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๗๙. นายเปร่งรัส
บัวเกตุ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘๐. นายสกุนชัย
มูลสมบัติ
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
๘๑. นายพีรพัฒน์
เคนเหลา
แทน โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๒. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ยโสธร
๘๓. นายวิสันต์
วิจิตขะจี
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
๘๔. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
แทน ผู้อานวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
กระทรวงพาณิชย์
๘๕. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๖. นายสัญชัย
พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๗. นายจานง
สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๘. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๘๙. นายสามารถ
ประกอบ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๙๐. นายบุญสนอง
พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๑. นางอุไรพร
ดารงค์ศิริ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๙๒. ดร.จักรกริช
บุญเดช
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๙๓. นายอุบล
ธนาสัย
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
๙๔. นายวรชัย
บุตรสิงห์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร

-๕๙๕. นายอานนท์
แสงเพชร
๙๖. นายถาวร
ยาวะโนภาส
๙๗. นายสุริยะ
หินเธาว์
๙๘. นายสุรศักดิ์
เอนกแสน
ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๐.นายมนัส
บังศรี
๑๐๑.นายนฤพนธ์
วงษ์พานิช
๑๐๔.นายสถิต
ศรีสงคราม
๑๐๖.นายสุริยันต์
เจริญชัย
๑๐๗.พ.จ.ต.สมาน
ยืนยงค์
๑๐๘.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์
๑๑๓.นายพิกุล
ทองเฟื่อง
องค์กรอิสระ
๑๑๕.นายโกวิทย์
ทุ่มโมง
๑๑๖.นางบัวไข
จุมกุมาร
๑๑๔.นายนเรศ
สุวรรณกูฎ
๑๑๕.นางยุพิน
เทียนสว่าง
องค์กรภาคเอกชน
๑๑๘.นางประยูร
เหล่าสายเชื้อ
๑๑๙.นายอาพร
ชคัตตรัย
๑๒๐.นายวสันต์
ธานิสพงษ์
๑๒๑.นางธนมน
วัฒนเรืองโกวิท
๑๒๓.นายวุฒิศักดิ์
วงศ์ชารี
๑๒๔.นายพงษ์เทพ
เพียรทา
๑๒๕.นายคาสอน
สร้อยสิงห์
๑๒๖.นายพีรวัฒน์
โพธิวัฒน์
สื่อมวลชน
๑๒๗.ร.อ.วิรัช
ขุนทอง

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
แทน ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
แทน ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒. ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
ติดราชการ
๓. หน.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ติดราชการ

-๖๔. รองประธาน กธจ.ยส.
ติดราชการ
๕. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖
ติดราชการ
๖. ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
ติดราชการ
๗. หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร
ติดราชการ
๘. ผจก.สนง.บริการโทรคมนาคม
ติดราชการ
๙. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ติดราชการ
๑๐. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ติดราชการ
๑๑. ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ติดราชการ
๑๒. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ติดราชการ
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
ติดราชการ
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
ติดราชการ
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าหยาด
ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
ติดราชการ
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง
ติดราชการ
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลเดิด
ติดราชการ
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลศรีแก้ว
ติดราชการ
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
ติดราชการ
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี
ติดราชการ
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
ติดราชการ
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
ติดราชการ
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
ติดราชการ
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
ติดราชการ
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
ติดราชการ
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลสวาท
ติดราชการ
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
ติดราชการ
๓๐. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๓๑. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๓๒. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ติดภารกิจ
๓๓. ผอ.ธนาคารออมสิน เขตยโสธร
ติดราชการ
๓๔. ผจก.ธนาคารออมสิน สาขายโสธร
ติดราชการ
๓๕. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
ติดภารกิจ
๓๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๓๗. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ

-๗๓๘. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๓๙. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอภิรัตน์
๒. นายสมเกียรติ
๓. นางพิทยาภรณ์
๔. นายครรชิต

ป้องกัน
แก้วรัตน์
เวชกามา
สลับแสง

ติดภารกิจ
ติดราชการ

จ่าจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ป้องกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหน้ากลุ่มบริการทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑) การจัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดยโสธร กับ วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สานักงานจังหวัดยโสธร)
๒) การมอบใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้แก่อาเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ที่บรรลุ
เป้าหมายตามโครงการประกวดจุดตรวจมาตรฐาน (สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร)
๓) การมอบโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายประกาศเป็นชุมชนประชาธิปไตย
ระดับยอดเยี่ยม (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร)
๔) การมอบป้ายโครงการร้านอาหารปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร)
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
๑) นายวรวุฒิ วัฒนอุตถานนท์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
๒) นายธรรมนูญ เทพจันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

-๘ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒ จากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ได้ปฏิบัติกันมา ซึ่งทาให้จังหวัดได้รับจัดสรรเงินโบนัส ประจาปี
๒๕๕๔ ประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าเรื่องแรกหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) มีส่วน
ร่วมในการผลักดันตัวชี้วัดของจังหวัด โดยหน่วยงานภูมิภาคทุกหน่วยได้ร่วมกันทางาน ถึงแม้บางหน่วยจะไม่ได้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแต่ถือว่าเราทางานเป็นกรมยโสธร โดยพื้นฐานจะมีเฉลี่ยให้แต่ละหน่วยงานเท่ากันก่อน แล้วจะมาพิจารณาตาม
ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง เพราะฉะนั้นโบนัสที่ได้รับแต่ละหน่วยงานจะไม่เท่ากัน
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ เมื่อ ๒ สัปดาห์ที่แล้ว ส่วนกลางได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ไปร่วมฟังบรรยายสรุปของ
นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แต่นายกรัฐมนตรีติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้บรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่สาคัญมี ๔ ด้าน
๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒) ลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสและสวัสดิภาพให้เท่าเทียมกันในสังคม
๓) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม
๔) ปรับความสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ
ความคาดหวังของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คือ การบริหารราชการประเทศ ดังนี้
๑) ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาทุกรูปแบบ
๒) เข้าใจในยุทธศาสตร์ประเทศทั้ง ๔ ด้าน
๓) ทางานต้องมีข้อมูล ทิศทาง เป้าหมาย เดียวกั น
๔) ต้องสลายกรอบ ไม่ยึดเป้าหมายย่อยของแต่ละส่วนราชการ และมองเป้าหมายรวมของประเทศ
ตามที่ได้เรียนให้ได้รับทราบเกี่ยวกับ Yasothon Model คือ เราจะให้ข้อมูล ทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน
มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหาร และสลายกรอบกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งจังหวัดยโสธรได้เริ่มมา ๑ ปี แล้ว
และในปีนี้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรเป็นเลขานุการ และที่สาคัญคือ สลายกรอบ ไม่ยึดเป้าหมายย่อยของแต่ละ
ส่วนราชการ
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บารุง) ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านได้มอบนโยบายเรื่องยาเสพติด เรื่องการปรองดอง
แห่งชาติ โดยมี สส.ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข เป็นวิทยากร ซึ่งได้กล่าวเรื่องกฎหมายปรองดองแห่งชาติ กฎหมายนิรโทษ
กรรม ซึ่งที่ผ่านมามีการนิรโทษกรรมอยู่ตลอดเวลาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งมี ๒ ฝ่าย
คือ ฝ่ายนิสิต และเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว กระทาการตามคาสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมายไม่มี
ความผิด และในกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีการนิรโทษกรรมอีกครั้ง แต่นิรโทษกรรมเฉพาะคณะรัฐประหาร
แต่ไม่รวมถึงนักศึกษา และประชาชน ในปี .พศ. ๒๕๓๑ มีการนิรโทษกรรมทั้งภาครัฐ นักศึกษา ประชาชน ในปี๒๕๒๓
สมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๒๓ ในขณะนั้นประชาชนที่ชอบ
การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จานวนมาก ไม่มีการจับกุมคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ ต่อมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในปัจจุบัน
โดยมีการนิรโทษกรรมทั้งสองฝ่าย นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่าย กับบางฝ่าย

-๙ซึ่งความขัดแย้งก็ยังไม่จบสิ้น ซึ่งแนวคิดฉบับนี้ ในขณะนี้ได้มีการเสนอเข้าไปในรัฐสภา ซึ่งได้รับหลักการและรอวาระ
การพิจารณาอยู่ ๗ ฉบับ มีทั้งฉบับนิรโทษกรรมบางส่วน ฉบับนิรโทษกรรมทุกส่วน และบางฉบับก็กึ่งหนึ่ง ซึ่งได้เสนอ
หลักการร่าง พ.ร.บ.การปรองดองแห่งชาติฉบับนี้ขึ้นมา โดยนิรโทษกรรมให้กับทุกภาคส่วน โดยใช้หลักธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักการอภัยทาน มีอยู่ ๒ คา คือ นิรโทษกรรม กับอภัยโทษ
นิรโทษกรรม เสมือนไม่เคยกระทาความผิดมาก่อน
อภัยโทษ ยังมีโทษแต่ได้รับการอภัย
เพราะฉะนั้น พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นการนิรโทษกรรมรวมของทุกฝ่าย ขอเรียนให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๕ ผมได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี
๒๕๕๖ และได้รับแจ้งจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด
ยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ แทน โดยในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะเดินทางมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร และในเวลา ๑๑.๐๐ น. จะออกตรวจสถานการณ์ภัยแล้ง
ณ อ่างเก็บน้าหนองแฝก อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และเดินทางตรวจดูสนามบินพาณิชย์เลิงนกทา
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๖ สมเด็จพระสังฆราชจะมีพระชัญษา ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และครบ ๒ รอบ (๒๔
ปี) ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ รัฐบาลจึงได้จัดทาตรา
สัญลักษณ์งานฉลองพระชัญษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นมา จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่าง ๆ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.opm.go.th สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
สาหรับจังหวัดยโสธรได้จัดงานเฉลิมฉลองในวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช โดยมีศิษยานุศิษย์จากวัดบวรนิเวศวิหารได้ร่วมกันสร้างพระซึ่งประดิษฐาน
ณ วัดป่าสุตตสังฆวนาราม ตาบลกุดน้าใส อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๑๐๐ วัน เป็น
พระพุทธรูปที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานชื่อ “พระพุทธศิริสัตตพัตสุวัฒนมงคล” เป็นพระพุทธรูปองค์แรกในงานฉลอง
พระชัญษาครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๗ ผมได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ แชร์ข้อมูลผ่านระบบไลน์ Line และมีหลาย
ส่วนราชการที่ได้เข้าร่วมแชร์ข้อมูลผ่านระบบไลน์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการติดต่อสื่อสาร ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการขอให้ใช้ระบบไลน์ในการติดต่อสื่อการเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้สมัคร Line (โดยโหลดโปรมแกรม Line ลงที่โทรศัพท์ แล้วเปิดใช้งานในโปรมแกรม Line โดยใช้เบอร์โทรศัพท์
ในการสมัคร)
๒. ให้ท่านโทรมาที่หมายเลข ๐๘๑ ๔๕๕ ๖๓๐๖ (หญิง หน้าห้อง ผวจ.) แล้วบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ใช้ในการ
สมัคร Line
๓. ทีมงาน "กลุ่มยศสุนทร" จะส่ง Line ไปเชิญท่านเข้าร่วม "กลุ่มยศสุนทร"

-๑๐๔. เมื่อได้รับคาเชิญแล้วให้ท่านตอบรับการเข้าร่วมกลุ่ม โดยกดคาว่า "ร่วม" หลังจากนั้นท่านสามารถแชร์ข้อมูลได้เลย
ที่ประชุม
รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา) การร่วมกันทางานจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๖ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน (๗ วันอันตราย ๑๑ – ๑๗
เมษายน ๒๕๕๖) ถึงแม้ในวันแรกจะมีปัญหามากมีผู้เสียชีวิต จานวน ๓ คน แต่หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธรได้ดูแลในเรื่องเทศกาลสงกรานต์ ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทาให้จานวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดยโสธรลดลง นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ประธาน
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันแรกของช่วง ๗ วันอันตราย จังหวัดยโสธรมีผู้เสียชีวิต ๓ คน
และในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ จังหวัดได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับรัฐมนตรี ซึ่งผมได้ชี้แจงว่าทางด้านวิศวกรรมการจราจร
การปฏิบัติของจังหวัดยโสธรเป็นไปตามที่ส่วนกลางสั่งการมาแล้วทุกประการ และบางเรื่องทานอกเหนือจากส่วนกลางได้
สั่งการมา ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ตั้งจุดตรวจหลัก ๒๗ จุด จุดตรวจรอง ๑๗๗ จุด ทางด้านวิศวกรรมจราจรไม่มีปัญญา
ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ดูแลอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการก่อสร้างถนนก็ตาม แต่ที่มีผู้เสียชีวิตเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของ
ผู้เสียชีวิต ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้สอบถามว่าจะมีการแก้ ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งผมตอบว่าได้แจ้งให้ นายอาเภอ ทุกอาเภอ
ได้แจ้งให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านว่าขณะนี้จังหวัดยโสธรมีผู้เสียชีวิตแล้ว ๓ คน
เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายนิรันดร์ สมสมาน) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธรได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายนิรันดร์ สมสมาน) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
การเงินการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ณ รัฐสภา ในวันนั้นคณะกรรมาธิการได้เชิญ
จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอานาจเจริญ และได้เชิญหน่วยงานในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
เช่น กรมการบินพลเรือน สภาพัฒน์ และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด กรมการบินพลเรือนได้แจ้งว่าสนามบินเลิง
นกทาเป็นสนามบินที่ได้มาตรฐานซึ่งได้ก่อสร้างมาหลายปีแล้วแต่ในขณะนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ พื้นคอนกรีตดีกว่าหลาย
จังหวัด และที่สาคัญมองว่าสนามบินเลิงนกทาจะเป็นสนามบินที่ไม่ใช้เพียงแค่ ๓ จังหวัด ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่าจะ
นามาซึ่งความเจริญของพื้นที่ และยังมองไปถึง AEC ด้วยว่า ประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมาใช้งานสนามบิน
เลิงนกทาด้วย รวมถึงประเทศจีนด้วย ซึ่งผมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านได้ให้ความสาคัญใน
เรื่องนี้มาก เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วย ในวันนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร ซึ่งทุก
ฝ่ายเห็นชอบในเรื่องนี้ รวมทั้งสภาพัฒน์ และกรมการบินพลเรือน ก็ให้ความสาคัญในเรื่องนี้เช่นกัน ท่านประธาน
กรรมาธิการ (นายไชยยา พรหมมา) ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้นาเรียนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธรก็จะได้เรียนเชิญท่านลงพื้นที่สนามบินเลิงนกทาด้วย และคณะกรรมาธิการ
จะลงมาดูพื้นที่ด้วย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีสนามบินแห่งนี้เกิดขึ้น
ประธาน
พื้นทีต่ ั้งอยู่ห่างจากอาเภอเลิงนกทาไปทางจังหวัดอานาจเจริญ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตาบล
โคกสาราญ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๑ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ มีจานวน ๑๖ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ พิธีเททองพระโพธิสัตว์กวนอิม
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ตามที่ได้มีพิธีเปิดงานปิดทองพระหัตถ์ พระโพธิสัตว์กวนอิม เมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สมาคมวัฒนธรรมวิถี
พุทธไทยจีน ๒๐๐๘ ได้จัดโครงการสร้างรูปเคารพพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม โดยจัดให้พิมธี ีสักการะเจ้าแม่กวนอิม
องค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หและสมเด็
ัว
จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดยโสธรได้กาหนดจัดพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัและลงนามถวาย
ตถ์
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวั๒๔
นที่ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา
๐๙.๔๕ น. ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกั
น ญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และกาหนดจัดพิธีเททองพระโพธิสัตว์กวนอิม ในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๑๕ น. ณ บริเวณปะราพิธสี นามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร จังหวัดได้มีหนังสือ
เรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว สาหรับการแต่งกาย
ข้าราชการแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายชุดสุภาพ
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ งานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ขอเรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษา
เรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
การแต่งกาย ข้าราชการ ทหาร ตารวจ แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
สาหรับผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายชุดหมู่คณะ ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ
ประธาน
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ในวันที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๒๓.๓ การขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ปัจจุบันมีวัดจานวนมากได้มีหนังสือขอ
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมิได้มีการปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม จึงได้มีหนังสือซักซ้อมทาความเข้าใจ
ไปยังส่วนราชการ อาเภอ ทุกอาเภอ แจ้งกาชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ไปทรงประกอบพิธี
ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ยกช่อฟ้าอุโบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูป หรือทรงประกอบพิธีอื่น
๒. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย หรือักษรพระนามาภิไธย เพื่อ
ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ หรือเสนาสนะอื่นใด หรือบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป
๓. การขอพระราชทานนามพระพุทธรูป หรือนามศาสนวัตถุ หรือนามศาสนสถาน ซึ่งในการขอพระราชทานนี้
ให้ผู้ขอพระราชทานเสนอนามที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทาน หรือที่เห็นว่าเหมาะสม จานวน ๓ นาม
พร้อมความหมายของนาม เพื่อประกอบการพิจารณาขอพระราชทานด้วย
จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการซ้อซ้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และวัดต่าง ๆ ในพื้นที่
ให้ถือปฏิบัติการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม
ประธาน
มหาเถรสมาคมจะมีระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถ้าส่วน
ราชการจะมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เป็นระเบียบในการปฏิบัติ
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปี ๒๕๕๖

ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้กล่าวไปแล้วนั้น สานักงานจังหวัด
ยโสธร ขอให้เทศบาลเมืองยโสธรในฐานะเจ้าภาพหลักได้นาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ ในครั้งนี้
จังหวัดยโสธรร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธรได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่
๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ได้จัดประชุมคณะกรรมการในส่วนของเทศบาลเมือง
ยโสธร และได้มีการกาหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งให้ได้เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง
เทศบาลเมืองยโสธรได้ทาการตัดเสื้อบั้งไฟสีชมพูสาหรับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ถ้าท่านใดยังไม่ได้รับการประสาน
จากเทศบาลเมืองยโสธรขอให้แจ้งให้เทศบาลเมืองยโสธรได้รับทราบเพื่อจะได้ตัดเสื้อให้
บตามจ
คร านวนต่อไป ส่วนคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ทางเทศบาลเมืองยโสธรได้ออกแบบเสื้อบั้งไฟใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจะจัดให้มีการประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟประเภทเยาวชน และประเภท
ประชาชน ณ กองอานวยการหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองยโสธร
- การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ในขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว ประมาณ ๖๐ คน ณ กองอานวยการหน้าที่ว่าการ
อาเภอเมืองยโสธร
- การประกวดกองเชียร์ ซึ่งจะมีประมาณ ๔๐ เวที จะตั้งเวทีบริเวณถนนแจ้งสนิท

-๑๓วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟแฟนซี ซึ่งได้ทาหนังสือแจ้งไปยังสายการ
บินเพื่อแจ้งให้สายการบินได้รับทราบเกี่ยวกับการจุดบั้งไฟในวันดังกล่าว
ซึ่งในภาพรวมการเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี๒๕๕๖ ได้เตรียมการพร้อมทุกกิจกรรมแล้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จะจัดให้มีการแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ ซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ผู้บังคับการตารวจจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และ ผอ.สสส. ร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งจะได้มีการถ่ายทา
ประมาณ ๔๕ นาที 
สาหรับการถ่ายทอดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ จะทาการถ่ายทอดทางช่อง ๑๑
ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ในส่วนของโรงแรมที่พักในพื้นที่จังหวัดยโสธรผู้มีจองเต็มแล้ว 
ประธาน
ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ มีคาขวัญว่า “ยโสธรเมืองบั้งไฟโบราณ สืบสานวิถีอีสาน”
เป็นงานประเพณี ๑ ใน ๗ ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวที่สุด ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะเป็นวันโอ่ หรือวัน
เซิ้ง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นวันแห่บั้งไฟสวยงาม และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะเป็นวันจุดบั้งไฟ
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กาหนดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะกาหนดระยะเวลาในการก่อหนี้ผูกพัน (งบรายจ่ายลงทุน) กาหนดให้ก่อหนี้ผูกพัน
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อมากระทรวงการคลังได้ประเมินสถานการณ์ซึ่งส่วนราชการไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
โครงการใหญ่ ๆ ได้ทันตามกาหนดระยะเวลา และได้เสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้ขยาย
ระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถ
หาตัวผู้รับจ้างได้ต้องชี้แจงปัญหา อุปสรรค พร้อมเหตุผลประกอบในการขอผ่อนผัน
การขยายระยะเวลาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามอานาจส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
(งบประมาณจากทุกแหล่)ง
- การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้หน่วยงานดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๖
- การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาที่เหลือจ่ายจากการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
งบประมาณ ให้หน่วยงานดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม๒๕๕๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ซึ่ง มติ ครม. นี้ สานักงานจังหวัดยโสธรได้แจ้งในที่ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเมื่อปลายเดือนมีนาคม
๒๕๕๖ และในวันนี้ในช่วง ๑๓.๐๐ น. จะได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน
ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การโอนเปลี่ยนแปลงมี ๒ ประเภท
๑) การโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนในโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒) การโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย ซึ่งได้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๔-

คลังจังหวัดยโสธร
เมษายน ๒๕๕๖
งบรายจ่าย
งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

๓.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑๙
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓,๕๕๓.๑๙
๗๑๒.๑๓
๔,๒๖๕.๓๒

เบิกจ่าย
๓,๐๖๙.๖๘
๑๙๒.๗๐
๓,๒๖๒.๓๗

ร้อยละ
๘๖.๓๙
๒๗.๐๖
๗๖.๔๙

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๖ อยู่อันดับที่ ๑๘ ของประเทศ
สาหรับในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ สานักงานคลังจังหวัดยโสธรจะมีรายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด
ยโสธรฉบับแรก ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว เป็นของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจ
ของจังหวัดยโสธรประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว โดยอุปสงค์ การบริโภคของ
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาคราชการ เป็นปัจจัยในการขยายตัว สาหรับด้านอุปทานหดตัวตามการลดลงของผลการ
ผลิตภาคเกษตรกรและภาคปศุสัตว์ หดตัวอย่างต่อเนื่อง และภาคบริการหดตัวตามภาวการณ์ท่องเที่ยว สาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเนื่องจากเดือนก่อนหน้า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากปริมาณการจ้าง
งานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีอัตราสูงขึ้นและรายได้เกษตรกรจะลดลงตามปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ที่ลดลงก็ตาม
ประธาน
ในภาพรวมแล้วไม่น่าเป็นห่วง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ๒.๖๙ ยังไม่เกินเกณฑ์ ๔% ซึ่ง ๔ % ถือว่าอยู่
ในระดับมาตรฐาน
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๗ การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาสขบูชาโลก
ประจาปี ๒๕๕๖
ปลัดจังหวัดยโสธร
คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจาปี
๒๕๕๖ ส่วนกลางกาหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สาหรับส่วนภูมิภาคกาหนดให้ทุกจังหวัด
จัดงานเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมของส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับกิจกรรมของส่วนกลาง จึงขอความร่วมมือส่วน
ราชการ/หน่วยงาน ดังนี้
๑. ให้รณรงค์การแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวตลอดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจาปี ๒๕๕๖
ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และรณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุข การประดับธงทิวตามอาคาร
บ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ
๒. จัดตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี เพื่อสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดย
ทอดผ้าป่าพร้อมกันในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ตามสถานที่แต่ละจังหวัดกาหนด แล้วให้
รวบรวมปัจจัยนาส่ง “กองทุนผ้าป่าพุทธชยันตีกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖” ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

-๑๕๓. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ ๑๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฉลอง “พุทธชยันตี”
ต่อเนื่อง และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในระหว่างวันที่ ๑๕ –
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ประธาน

ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๘ สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๖

หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ (๗ วันอันตราย) ภายใต้คาขวัญที่ว่า “สงกรานต์เป็นสุข
ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” จังหวัดยโสธรได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ผลการดาเนินการดังนี้
- เกิดอุบัติเหตุ ๖ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๓ ราย (ชาย ๒/หญิง ๑ ราย) ผู้บาดเจ็บ ๕ ราย (ชาย ๑/หญิง ๔ ราย)
- สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็วเกินกฎหมายกาหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และมอเตอร์ไซค์
ไม่ปลอดภัย ตามลาดับ
- ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซค์ รถปิคอัพ และรถบรรทุก ๖ ล้อ/๖ ล้อขึ้นไป ตามลาดับ
- ประเภทถนน ถนนกรมทางหลวง ถนนกรมทางหลวงชนบท และถนนในเมือง
- บริเวณจุดเกิดเหตุ ทางตรง
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น. ๐๘.๐๑ - ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ (อุบัติเหตุ ๑ ครั้ง เสียชีวิต ๑ ราย และบาดเจ็บ ๐
ราย) สรุปได้ว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ มีอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ เพิ่มขึ้น
สาหรับข้อเสนอที่จะนาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรมการจัง หวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ ประจา
จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันพิจารณา สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรในฐานะฝ่ายเลขานุการได้มีการ
ดาเนินการโครงการสร้างเครือข่าย และบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งข้อมูล ทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์หารูปแบบ
มาตรการที่จะร่วมกันรณรงค์การสร้างวินัยการจราจรตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมี
ประเด็นหลักอยู่ ๓ ประเด็น
๑) เร่งการปลูกจิตสานึก การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยความร่วมมือสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบัน
ครอบครัวในทุกตาบล และหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการรณรงค์อย่างจริงจัง
๒) สร้างความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย โดยใช้
เครื่องมือตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบถ้วนและพอเพียงต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-๑๖๓) ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย กระตุ้นเตือน สร้างความ
ตระหนักตลอดปี โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกหมู่บ้านชุมชน
ประธาน
เมื่อวันแถลงข่าวการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖
จังหวัดยโสธร เห็นควรเสนอในคราวประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ จัดให้ การดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระของจังหวัด เปลี่ยนแปลงมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ และ
ที่สาคัญคือกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (หมู่บ้าน ชุมชน และสถานศึกษา) เช่น ให้ส่วนราชการเชิญวิทยากรมาอบรม
ให้ความรู้ซัก ๑ ชั่วโมง เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกตลอดเวลา ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งสองเขต
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎวินัยจราจร
ผู้แทน ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธรทั้งสองเขต ได้ร่วมกับสานักงานขนส่งจังหวัดยโสธร จัดอบรมวินัยจราจรให้กับนักเรียน ซึ่งมีการ
ประกวดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นเขตพื้นที่ละ ๓๐ โรงเรียน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกวด และได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจให้ความรู้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และจะได้ขยายโครงการออกไปให้ครอบคลุม
ทุกโรงเรียน
ประธาน
ทุกภาคส่วน มาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นเจ้าภาพหลัก และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพรองให้มีการอบรม
ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
สาหรับการให้ความรู้ในเรื่องวินัยจราจรได้ทาอย่างต่อเนื่อง และหาก
โรงเรียนใดมีความพร้อมก็สามารถขอสนับสนุนวิทยากรจากโรงพักท้องที่ได้เลย
ประธาน

ถ้าไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๓.๙ การบริหารงานศูนย์การเรียนรู้ “เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า”

พาณิชย์จังหวัดยโสธร สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์การเรียนรู้เมือง
เก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ซึ่งก็มีคาถามที่ว่า เพราะเหตุใดคุณสมใจ ลิ้มธนาสวัสดิ์ มอบบ้านให้กับสานักงานพาณิชย์
จังหวัดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และมีแนวทางการบริหารจัดการมีแนวทางอย่างไร และหากมีผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการ
จะต้องทาอย่างไร นี้เป็นประเด็นที่จะนาเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ คือ
- คุณสมใจ ลิ้มธนาสวัสดิ์ เป็นผู้ติดต่อกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรว่ามีเจตนารมณ์ที่จะมอบบ้านดินให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง และเป็นที่สาธารณะให้ผู้ที่ต้องการเยี่ยมชม ซึ่งมีหลักการบริหารจัดการว่า คุณสมใจ
ลิ้มธนาสวัสดิ์ จะเป็นผู้บริหารจัดการบ้านเอง สาหรับค่าซ่อมแซมบ้านคุณสมใจจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย สาหรับ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดและส่วนราชการอื่น ๆ จะเป็นผู้ประสานงานหรือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแรก
ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดไปดาเนินการคือการประชาสัมพันธ์ และการตกแต่งภายในซึ่งสานักงานพาณิชย์จังหวัดจะให้
คาแนะนาว่าควรจะตกแต่งอย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และบริการข้อมูล อีกประเด็นหนึ่งทาอย่างไรจ ะให้เป็น
ศูนย์บริการ ซึ่งได้ประสานกับส่วนราชการหลายส่วนราชการ ซึ่งมีหลายความเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับสานักงานพาณิชย์
จังหวัด แต่ถ้ามองในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ

-๑๗- ในการบริหารจัดการหลัก คุณสมใจ ลิ้มธนาสวัสดิ์ จะเป็นผู้ตัดสินใจและภาครัฐจะให้คาแนะนา
- ในกรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขอให้ประสานไปยังสานักงานพาณิชย์จังหวัด
เนื่องจากภาครัฐเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วจึงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าชม แต่หากมีผู้ที่เข้าชมมีความ
ประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนก็สามารถทาได้
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ได้ครบรอบ ๑ ปี ของการดาเนินโครงการถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐
ปี บ้านสิงห์ท่า ได้ก็มีแนวคิดที่จะดาเนินการต่อไป สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้รับการมอบหมายภารกิจจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้หาสถานที่ไว้เพื่อเป็นสถานที่จาหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งตรงนี้สานักงานพาณิชย์จังหวัด
คิดว่าส่วนราชการไม่สมควรที่จะจาหน่ายสินค้า จึงได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้จาหน่ายสินค้า และได้ให้ศูนย์เรียนรู้
และบริการข้อมูลจาหน่ายสินค้าในส่วนนี้ด้วย เพื่อที่จะให้ศูนย์ฯ มีรายได้และสามารถอยู่ได้ต่อไปในอนาคต และได้เสนอให้
ศูนย์ฯ เป็นสถานที่จาหน่ายสินค้า OTOP ด้วย
ประธาน
คุณสมใจ ลิ้มธนาสวัสดิ์ ได้มอบบ้านหลังนี้ไว้ให้เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป สาหรับศูนOTOP
ย์
ผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในส่วนกลางมา และทางส่วนกลางได้สอบถามมาว่าจังหวัดยโสธรมีศูนย์OTOP หรือไม่ และได้ถาม
ต่อไปว่าประสบผลสาเร็จดีหรือไม่ จึงมีแนวคิดว่าจะให้ทางภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนจาหน่ายสินค้าOTOP เอง
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๑๐ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว (กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง) และผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าติ้ว

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว (กรณีแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง) และเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าติ้ว (กรณีครบวาระการดารงตาแหน่ง ) เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จานวน ๓ คน
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว คือ นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย
ผู้ได้รับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าติ้ว จานวน ๒ เขต ๆ ละ ๖ คน ประกอบด้วย
- นายศักดิ์สิทธิ์ โถทอง เขต ๑
- นายอภิลักษณ์ พุดช่อ เขต ๑
- ร.ต.อ.ประเวช ไชยรา เขต ๑
- นางบุญมี ประสงค์ทรัพย์ เขต ๑
- นางสาวอรทัย หอมหวลธนังพูน เขต ๑
- นางสาวสาคร โกมลวัฒน์ เขต ๑
- นายเชิดศักดิ์ ไชยช่วย เขต ๒
- นายเฉลิมศักดิ์ จันโอ เขต ๒
- นางทองใส อินอ่อน เขต ๒
- นายนิธิ สวัสดิ์ตระกูล เขต ๒
- นางสาวนภัสราวดี ป่าติ้ว เขต ๒
- นายผ่องพรรณ วงศ์ใส เขต ๒

-๑๘สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลป่าติ้ว
ประเภทการ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
บัตรเสีย
เลือกตั้ง
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
นายก ทต.ป่าติ้ว
๒,๒๘๗
๑,๘๘๑
๘๒.๒๔
๒๐
๑.๐๖
ส.ทต.ป่าติ้ว
๑,๐๙๗
๙๑๙
๘๓.๗๗
๒๒
๒.๓๙
เขตเลือกตั้งที่ ๑
ส.ทต.ป่าติ้ว
๑,๑๙๐
๙๖๒
๘๐.๘๔
๒๒
๒.๒๘
เขตเลือกตั้งที่ ๒

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
จานวน
ร้อยละ
๑๓
๐.๖๙
๖
๐.๖๕
๕

๐.๕๑

ซึ่งเป้าหมายของ กกต. ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ บัตรเสียไม่เกินกว่าร้อยละ ๒ ซึ่งสาหรับ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้วมีผลการเลือกตั้งอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๑๑ การรับสมัครนักเรียนหูหนวกเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสุรินทร์

ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนการรับสมัครนักเรียนหูหนวดเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยวีดีทัศน์ ความยาว ๓.๔๕ นาที
ประธาน
ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และฝากนายอาเภอ ทุกอาเภอ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

การนาเสนอโดยเอกสาร

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๗ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง ประจาปี ๒๕๕๖”
(จังหวัดเคลื่อนที)่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ การถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ปลัดจังหวัดยโสธร
ส่วนราชการที่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนในการประกอบการติดต่อราชการของประชาชน
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า บัตรประชาชนที่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดให้ถ่ายเพียง
ด้านหน้าด้านเดียว ไม่จาเป็นต้องถ่ายด้านหลังด้วย แต่ถ้าเป็นระบบอื่นจะต้องถ่ายเอกสารทั้งสองด้าน
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๖
และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ (สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดยโสธร)

-๑๙๔.๔ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๕ สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๖ รายงานผลการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
“มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
และวันครอบครัว” (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยโสธร)
๔.๗ ข่าวประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”
และบริการข่าวตลาด (สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

สถิติจังหวัดยโสธร
สานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทาสามะโนการเกษตรทั่วประเทศ
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งสานักงานสถิติจังหวัดยโสธรได้แจกโปสเตอร์และหนังสือประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว เนื่องจากจะมีการจัดทาสามะโนประชากรในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยใช้เท็บเล็ต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
ประธาน
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เนื่องจากมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนชื่อห้องประชุม ดังนี้
ห้องประชุม YPOC เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมแตงโมหวาน
ห้องประชุมศูนย์กลางข้อมูลระบบแผนผัง/แผนที่แหล่งน้าขนาดเล็ก เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมหมอนขิด
ห้องประชุมยโสธร ๑ เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปลี่ยนเป็น ห้องรับรองยศสุนทร
ห้องประชุมสื่อสาร เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมลอดช่อง
ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร เปลี่ยนเป็น หอประชุมวิถีอีสาน
ยังไม่กาหนด เป็นห้องประชุมปลาส้ม

ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร เนื่องจากพบปัญหาว่า
๑. ห้องประชุมมีชื่อยาวเกินไป
๒. มีการใช้ห้องประชุมไม่เหมาะกับ จานวนผู้เข้าประชุม
จังหวัดจึงได้จัดหาห้องประชุมเพิ่มเติม และแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อห้องประชุม ซึ่งขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เบื้องต้นก่อน และจะได้ประสานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

-๒๐ที่ประชุม
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ผอ.สก.สค.จังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หลังจาก
พ.ร.บ.นี้ ได้ประกาศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ให้ข้าราชการมีสิทธิ์ได้ตัดสินใจใช้สิทธิ์เลือกใช้
สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการบานาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือสิทธิ พ.ร.บ.กบข. ๒๕๓๙ ซึ่งในปีนั้นมีข้าราชการสมัครเข้าร่วม
โครงการ ประมาณ ๑ ล้านคน เนื่องจากสูตรคานวณ พ.ร.บ.กบข. มาตรา ๖๓ ได้ลดทอนสิทธิ์ของข้าราชการลง โดย
ใช้สูตรคานวณเป็น เอาเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X อายุราชการ / ๕๐ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๗๐% ของ
เงินเดือน ทาให้ข้าราชการทีเกษียณอายุราชการไปแล้วเงินเดือนลดลงอย่างมาก ทาให้เกิดความเดือดร้อน ปี ๒๕๔๕ –
๒๕๔๖ เห็นผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.กบข ฉบับดังกล่าว ทาให้ข้าราชการได้รับความเดือดร้อนมาก ตั้งแต่นั้นมา ปี ๒๕๔๖
– ๒๕๕๖ ก็ได้มีการขอแก้ไข ทบทวนสิทธิ์นั้นเรื่อยมา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องนี้ได้ผ่านมติ ครม. เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแค่ขั้นตอนการผ่านสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมีผลถึงข้าราชการบานาญที่เกษียณอายุราชการแล้ว
โดยใช้สูตรข้าราชการบานาญ ปี ๒๔๙๔ เอาเงินเดือนเดือนสุดท้าย X อายุราชการ / ๕๐ สิทธิ์จะใช้ได้หลังวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
คลังจังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากท่าน ผอ.สก.สค.จังหวัดยโสธร ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว สานักงานคลังจังหวัด
ยโสธรเตรียมชี้แจงให้กับข้าราชการที่ใช้สิทธิ์ กบข.ทราบ ถึงผลดี และผลเสียของการเป็นสมาชิก กบข. เพื่อประกอบ
การตัดสินใจว่าจะออกจากการเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ ซึ่งทาการประชุมภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้
ประธาน

สาหรับสิทธิ์ กบข. มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ต้องทาความเข้าใจให้ดี

ที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

