รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-----------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแก้ว
๒. นายนิรันดร์
สมสมาน
๓. นายจรรยา
สุคนธ์คันธชาติ
๔. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๕. นายวรวุฒิ
วัฒนอุตถานนท์
๖. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา
๗. นายร่องกี้
พลเยี่ยม
๘. นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์
๙. นายปรีชา
เจริญยศ
๑๐. นายทแกล้ว
นุศรีวอ
๑๑. นายนรชัย
ภาควรรธนะ
รัฐวิสาหกิจ
๑๒. นายวิเชียร
สุชล
๑๓. นายอัมพร
สุวรรณกูฎ
อาเภอ
๑๔. นายวัชเรนทร์
สืบสิทธิ์
๑๕. นายประดิษฐ
รักเสรี
๑๖. นายพิสิษฐ์
แร่ทอง
๑๗. นายสุพิช
สามารถ
๑๘. นายพิจิตร
บุญทัน
๑๙. นายสมเพชร
สร้อยสระคู
๒๐. นายชานาญ
ชื่นตา
๒๑. นายครรชิต
ดีหนองยาง
๒๒. นายอาทิตย์
ยังคง
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายไพชยนต์
ชนะกาญจน์
กระทรวงกลาโหม
๒๔. พ.ท.นิพล
วีระศร

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

-๒กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖. นางมาสสุรีย์
ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๗. นางสุนันท์
สอทา
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายประยงค์
พลขา
แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายปาจรีย์
นินนานนท์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร์
จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน์
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายเฉลิมชัย
จงสมชัย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายสมชาย
วงศ์ช่างหล่อ 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. นายสุขเชษฐ์
พสุนนท์
แทน ยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๐. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๑. นายพงศ์ศา
วงษ์วันทนีย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นางสาวทัศนีย์
สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๓. ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ
ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๔. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๕. นายสุใหญ่
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๖. นายเสรี
ผู้เจริญวิบูลย์ แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร

-๓กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๗. นางธมาลักษณ์
ธนาไกรศรี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๘. นายทองอินทร์
ศรีชัย
รก.ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔๙. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์
แก้วมณี
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๐. พ.ต.อ.วีระพงษ์
พงษ์พุ่ม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๑. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๒. พ.ต.อ.บุรีรัตน์
วังสะอาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๓. พ.ต.ท.ยศกร
พันธ์ศิริ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
๕๔. พ.ต.ท.ยงยุทธ
ภูสมนึก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
๕๕. พ.ต.อ.ศักดา
ขวัญบุญจันทร์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
๕๖. พ.ต.ท.อภิวัฒน์
อภิชัยภูวพงศ์ แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
๕๗. พ.ต.ท.สุบิน
จันทร์สาขะ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรป่าติ้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕๘. ดร.สุรสิทธิ์
สิงห์หลง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
๕๙. นายอนุวัตร
รุจิยาปนนท์ ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๐. นายมงคล
พูลเพิ่ม
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๑. พ.ท.พิชิต
โพธิวรรณา
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๒. นายสุรัตน์
สดชื่น
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร (สวท.)
๖๓. นางสาวณัฎฐนิชา
จาปาแดง
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
๖๔. นางสาวปุณยาภรณ์
พูลสวัสด์
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๕. ร.ท.สาโรจน์
ไพจิตร
แทน ผบ.ร. ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๖. นายอิชวุฒิ
ฤทธาภัย
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๗. นางสาวอรวรรณ
หันแม้นเทพอมร สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๘. นายสนั่น
ธรรมวงษ์การณ์ แทน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖๙. นางสาวทัศนีย์
สมใจ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๐. นางณัฐนัลฐ์
ศรีหงษ์
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๑. นายธนพงศ์
วาระโว
๗๒. นางสาวพิมพ์ประไพ
พูลทรัพย์
๗๓. นายสุทธิพงศ์
ชมชื่น
๗๔. นางสุมาลี
จันทะคูณ
๗๕. นายประมวล
อักษร
๗๖. นายศรีบุญเรือง
ฤทธิ์น้าคา
๗๗. นางยุพาภรณ์
สาสีเมือง
๗๘. นางสาวทานทอง
วงษ์ศรีแก้ว

แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดยโสธร
หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร

๗๙. นายทรงศักดิ์
วงศ์สุพรรณ
กระทรวงคมนาคม
๘๐. นายจักรี
สุทธศรี
ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๘๑. นายปรีชา
มูลสาร
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘๒. นายสมุนชัย
มูลสมบัติ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
๘๓. นายพีรพัฒน์
เคนเหลา
แทน โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๔. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ยโสธร
๘๕. นายสมศักดิ์
วนัสสกุล
หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
๘๖. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๘๗. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๘. นายสัญชัย
พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๙. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๙๐. นายพงศ์ศักดิ์
มาสมาลัย
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๙๑. นายสุริยันต์
มิง่ ขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๒. นายบุญสนอง
พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๓. นายมนต์ศักดิ์
สร้อยสิงห์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

-๕๙๔. นายไกรวุฒิ

ทองศรี

๙๕. นายอุบล
๙๖. นายวรชัย

ธนาสัย
บุตรสิงห์

๙๗. นางวิภาษณ์
๙๘. นายสัญญา
๙๙. นายสุริยะ
๑๐๐.นายสง่า
๑๐๑.นางนิตยวรรณ
๑๐๒.นางสุภาพร

เทศน์ธรรม
ไชยประเสริฐ
หินเธาว์
เศษสุวรรณ์
เอนกแสน
สุนทรา

ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๒.นายมนัส
บังศรี
๑๐๓.นายทนุธรรม
ศุภผลา
๑๐๔.นายพรสวัสดิ์
ไชยภูศรี
๑๐๕.นายวุฒิชัย
วงษาเวียง
๑๐๖.นายสถิต
ศรีสงคราม
๑๐๗.นายมานิต
ทองบ่อ
๑๐๘.นายยุทธนเดช
สุกิตติยาโน
๑๐๙.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์
๑๑๐.ว่าที่ ร.ต. พิชิต
กัลยาวัฒน์
๑๑๒.นายกริชเพชร
พลศรี
๑๑๑.นายอมร
คูเมือง
๑๑๒.นายอาทิตย์
แสงศรี
๑๑๓.นายสัมพันธ์
ศรีอุบล
๑๑๕.นายเกตศรี
แสงวงศ์
๑๑๖.นายสมาน
วุฒิเสลา
๑๑๗.นายไชยา
ศรีจันทร์
๑๑๗.นายทองพูล
โคตรสมบัติ
๑๑๘.นายยุทธนา
สิงห์ยะบุศย์
๑๑๙.นายมิราจ
นัยจิต
๑๒๐.นายประดิษฐ์ภัท
เหล็กกล้า

แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร (สกสค.)
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเดิด
นายกเทศมนตรีตาบลศรีแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
นายกเทศมนตรีตาบลสวาท
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่

-๖องค์กรอิสระ
๑๑๘.นายโกวิทย์
๑๑๙.นายสุพรม
๑๒๐.นายนเรศ
องค์กรสาธารณกุศล
๑๒๑.นางประยูร
ภาคเอกชน
๑๒๔.นายไพศาล
๑๒๕.นายวสันต์
๑๒๕.นายวุฒิศักดิ์
๑๒๗.นางธนมน
๑๒๘.นายวุฒิศักดิ์
๑๒๙.นายพงษ์เทพ
๑๓๐.นายไชโย
๑๓๐.นายพีรวัฒน์
สื่อมวลชน
๑๓๒.ร.อ.วิรัช

ทุ่มโมง
มัชฌิโม
สุวรรณกูฎ

รกท. ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนฯ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร

เหล่าสายเขื้อ

นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร

แสนคุ้ม
ธานิสพงษ์
วงศ์ชาลี
วัฒนเรืองโกวิท
วงศ์ชาลี
เพียรทา
ไชยนา
โพธิวัฒน์

ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร

ขุนทอง

หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
๒. หน.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๓. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
๖. รองประธาน กธจ.ยส.
๗. ผู้จัดการสานักงานบริการโทรคมนาคม
๘. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
๙. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
๑๐. นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าหยาด
๑๑. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี
๑๒. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
๑๓. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
๑๔. รกท.ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยโสธร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-๗๑๕. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
๑๖. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
๑๗. ผอ.ธนาคารออมสิน เขตยโสธร
๑๘. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
๑๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๐. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
๒๑. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๒๒. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอภิรัตน์ ป้องกัน
๒. นายสมเกียรติ แก้วรัตน์
๓. นางพิทยาภรณ์ เวชกามา
๔. นางสาวสิริมา วัฒโน
๕. นายเติมศักดิ์ มูลสาร
๖. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ

ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ

จ่าจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ป้องกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ยส.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.ยส.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.ยส.

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

พิธีก่อนการประชุม

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ
๒๐ ปีบริบูรณ์ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
- การมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจังหวัดและอาเภอที่มีผลการปฏิ บัติงานลดอัตราการเสียชีวิต
ของประชาชนเป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ (สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดยโสธร)
- การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ร้านวีดีทัศน์ (ร้านเกมส์) (สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร)
- การมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมยโสธร” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)

-๘ระเบียบวาระที่ ๑

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโ
สธร
- นายทแกล้ว นุศรีวอ รกท.หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม รกท.หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร

รับทราบ

๑.๒ ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีงยในการต้
ิ่
อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯพณฯ ( พีรพันธุ์ พาลุสุข) ที่มา
ปฏิบัติราชการที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน ยโสธร
พิทยาคม
ประธาน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรวมมือในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) รัฐมนตรีท่านแรกของชาว
จังหวัดยโสธร
และในวันนั้นได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ทั้งกระทรวงที่จังหวัด
ยโสธร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายนิรันดร์ สมสมาน) ได้เสนอในที่ประชุมว่าจังหวัดยโสธรเป็นเกษตร
อินทรีย์ (Organic) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ และ Organic ได้อย่างไร และจังหวัดยโสธรพร้อมที่
จังหวัดต้นแบบ ในการประชุมวันนั้นจังหวัดยโสธรพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในฐานะเจ้าของพื้นที่และบุคลากรเพื่อที่จะ
เชื่อมโยงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์มีบุคลากรที่มีความสามารถ แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ยัง
ขาดการเชื่อมต่อระหว่างกระทรวงกับท้องที่ซึ่งจังหวัดพร้อมที่จะเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ และนานวัตกรรมต่าง ๆ
นามาดาเนินการให้เป็นต้นแบบ จากการประชุมในวันนั้นได้มีการขับเคลื่อนหลายอย่างในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด จะได้มีการจัดประชุม
ร่วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ (Organic) ซึ่งจะขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ซึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้มีหนังสือขอบคุณมายังจังหวัดยโสธรที่ได้ให้การต้อนรับเป็น อย่างดี
๑.๓ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ บริษัทที่ปรึกษาเรื่องสารวจออกแบบโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม จะมาประชุมหารือกันที่จังหวัดยโสธร ซึ่งโครงการนี้ในครั้ง
แรกจะไม่ตัดผ่านจังหวัดยโสธร และในขณะนี้จะพยายามดึงเส้นทางรถไฟผ่านให้ได้มากและตั้งสถานีในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ที่ประชุมในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด สานักงานจังหวัด สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด สานักงานขนส่งจังหวัด แขวงการ
ทางจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะ
ประชุมหารือกัน ณ ห้องประชุมหมอนขิด เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑.๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยอมให้นานักเรียนในพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้ารับทุน
พระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ วังสุโขทัย
หลังจากที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งในการประชุมวันนั้น

-๙มีสาระสาคัญ ๒ หัวข้อ คือ ๑ Zoning การเกษตร ซึ่งได้มีแนวคิดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ แต่ยังไม่สามารถ
ดาเนินการให้สาเร็จเป็นรูปธรรม และในวันประชุมเจ้าหน้าที่คณะกระทรวงเกษตร ฯ ได้เข้าร่วมประชุม และได้มีการ
กาหนด Zoning การเกษตร จะมี ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเนเบียร์ (พืชอาหารสัตว์ และพืชพลังงาน) และ
ปลานิล ซึ่งมีการคิดต้นทุนและกาไรทั้งหมด ในวันนั้นจะเริ่มดาเนินการเรื่องอ้อย โดยยึดหลักทาทั่วประเทศเอาโรงงาน
อ้อยเป็นจุดศูนย์กลาง และพื้นที่ในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่จังหวัดยโสธรมี ๔ อาเภอ คือ อาเภอ
เลิงนกทา อาเภอกุดชุม อาเภอทรายมูล อาเภอไทยเจริญ ที่มีพื้นที่ที่สามารถปลูกอ้อยได้ จึงได้เรียกประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน
(ด้านเทคโนโลยี) และ การตรวจสอบด้าน Survey ให้สานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรไปสารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
ปลูกอ้อยให้ไปดูว่าในขณะนี้เกษตรกรทาการปลูกพืชชนิดใด และให้สอบถามความประสงค์ของเกษตรกรว่ าจะปรับเปลี่ยน
หรือไม่ หลักการของ Zoning บางครั้งก็จะต้องดูว่ามันขัดกับความรู้สึกของเกษตรกรหรือไม่ ขัดกับวิถีอีสานที่ปลูกข้าว
เป็นหลักหรือไม่ แต่หลักการ (Zoning) ของรัฐบาลเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ใดประสงค์ที่จะปลูกอ้อยก็ให้
ปลูกอ้อยไม่เป็นการบังคับเกษตรกร ผมมองในมุมกลับกันยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ Organic แต่อ้อยจาเป็นต้องใช้
ยาฆ่าหญ้าซึ่งจะขัดกับระบบนิเวศน์ ผมจึงคิดว่าการจัดทา Zoning ควรจะจัดให้มี ๒ Zone ๑. Zoning เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้กับเกษตรกรเพื่อเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้น ที่ ๒. การจากัดพื้นที่ในการเพาะปลูกให้กับพืชบางชนิด ที่จะ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การประชุมกระทรวงมหาดไทย มี เกี่ยวกับหัวหน้าส่วนราชการ
- วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นการเปิดประชุมสภา ซึ่งมีอยู่หลายเรื่อง พรบ.ความปรองดอง กฎหมาย
การเงิน และจะมีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการช่วยสอดส่องในเรื่องนี้ด้วย
- การบริหารจัดการเรื่องน้า ซึ่งมีงบประมาณอยู่ ๓.๕ แสนล้านบาท เป็นคดีที่ศาลปกครองได้ให้จัดทา
ประชาพิจารณ์ ซึ่งจะได้ใช้วิธีเดียวกันกับการเจรจาหาทางออกประเทศ ที่ทางสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดทาไป
แล้วนั้น ในส่วนของเราจะต้องเตรียมคนเข้ามาดาเนินการโดยแนวทางการทาประชาพิจารณ์ ให้สถาบันการศึกษาเข้าไป
ดาเนินการ
- ปลัดกระทรวงแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบเรื่องจังหวัดที่อยู่ในเส้นทางเสด็จฯ (หัวหิน)
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ท่านจะเสด็จ ฯ แปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล ซึ่งเป็นข่าวดีของ
ประชาชนชาวไทยที่พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวร สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และให้จังหวัดที่อยู่ใน
เส้นทางเสด็จฯ เตรียมการรับเสด็จฯ
- ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จะมีงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลายงาน ขอเชิญชวนส่วน
ราชการเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายนิรันดร์ สมสมาน) ขอเสริมในเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เดินทางมาจังหวัดยโสธร ซึ่งในวันนั้นมีงานหลัก ๆ อยู่ ๓ งาน ๑. ในช่วงเช้าเป็นงานคาราวานวิทยาศาสตร์
๒. ช่วงบ่ายเป็นการมอบนโยบาย และพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๓. ช่วงเย็นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-๑๐ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทาให้งานประสบผลสาเร็จ ทุกกิจกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ ซึ่งในวันนั้นได้นาคณะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เดินทางมาพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปได้ว่า จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบในการนาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรทุกรูปแบบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พูด
ในที่ประชุมมีบันทึกเทป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ร่วมกันดาเนินการ มีเรื่องน้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ว่าการนาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก
ในช่วงเย็นได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คุยกับผู้ใหญ่ของ
กระทรวงวิทย์ฯ ว่าจะนาเทคโนโลยีที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดยโสธร
ในช่วงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ เป็นอย่างมาก จังหวัด
ยโสธรถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีอย่างหนึ่งคือเป็นจังหวัดไม่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งหากมีขอให้รายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้รับทราบ ขอให้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
ประธาน จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นคือเป็นจังหวัดวิถีอีสาน ค่านิยมของจังหวัดยโสธร มุ่งมั่นปฏิบัติงาน บูรณา
การเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยววิถีอีสาน
เนื่องจากหอการค้าได้ประชุมระดับภาค ๕ ภาค และการปฐมนิเทศหอการค้าทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโกลเด้นท์ เรดิสัน กรุงเทพฯ ขอให้ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสรุปนาเสนอให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ
ผู้แทน หอการค้าจังหวัดยโสธร สรุปผลการประชุมใหญ่ ๕ ภาค และปฐมนิเทศประธานหอการค้า และเลขานุการ
หอการค้าจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันนั้นได้มีแถลงถึงวิสัยทัศน์ของหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันหลักของ ทางธุรกิจที่
มีองค์ความรู้ทางด้านเครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็งที่สุดของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การแสวงหาโอกาส สามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน และหอการค้าเป็นตัวแทนของภาคเอกชนที่ต้องสร้าง
ความเข้มแข็งที่สุดของประเทศ ให้ความร่วมมือกันกับภาครัฐในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
พันธกิจมี ๕ ประการ คือ ๑. สร้างสมองค์กรความรู้แบ่งปันทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างเป็นระบบ ๒. พัฒนา
เพิ่มพูนทักษะการแข่งขัน เน้น SME ๓. การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
๔. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและรับผิดชอบทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ๕. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพภาพลักษณ์ที่มีต่อ
สังคม
ในการประชุมได้นาเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยโสธร
อานาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ครม.สัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้นาเสนอในเรื่องสนามบินอินโดจีน และการ
ขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ จากนั้นได้นาประเด็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ได้นาจุดเด่นของข้าวหอมมะลิ เป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยว การค้าชายแดน Logistic ๓๙ โครงการ
จังหวัดอุบลราชธานีได้นาเสนอโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรถโดยสารประจาประเทศ จากอุบล ไปศรีสะเกษ เสียมราฐ
จังหวัดอานาจเจริญ นาเสนอโครงการยกระดับจุดผ่อนปรนอาเภอชานุมานเป็นการถาวร จังหวัดศรีสะเกษโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวช่องสะงา จังหวัดยโสธรนาเสนอโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ จากนั้นหอการค้าไทยได้ ทาการคัดเลือกโครงการในกลุ่มจังหวัด ๒ โครงการ ๑. โครงการยโสธรได้นาเสนอ
โครงการสร้างสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ๒. โครงการยกระดับสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเป็น

-๑๑ศูนย์กลางการบินอินโดจีน จังหวัดยโสธรได้นาเสนอโครงการทาสัญลักษณ์การรับรองคุณภาพสินค้าและบริการในเรื่อง
จริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีการดาเนินการโครงการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
หอการค้าไทย ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะเป็นการรับรองความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ การส่งมอบสินค้าที่มี
คุณภาพ มีบริการหลังการขายที่มี มีจริยธรรมในการค้าขาย รับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐาน Thai gap หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งสภาหอการค้าไทย
สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับพืช ผัก ผลไม้ รวมทั้งองค์กรที่ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน ได้นาเสนอ ๒ รูปแบบ ในการ
สร้างตราสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มจังหวัดของหอการค้าไทย
ประธาน
จะเห็นได้ว่าภาคเอกชนมีความก้าวหน้าอย่างมาก ขอให้ดาเนินงานควบคู่กันไประหว่างภาคราชการและ
ภาคเอกชน
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทางคณะกรรมาธิการ ฯ วุฒิสภา ได้มีหนังสือให้จังหวัดชี้แจงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งจะใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจังหวัดยโสธรได้ชี้แจงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมาธิการ ฯ สภาผู้ทนราษฎรไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๙ ล้านบาทเศษ และในวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะต้องไปชี้แจงงบประมาณอีก ซึ่งส่วนกลางได้เจาะจงบางจังหวัด และกลุ่มจังหวัด คือ จังหวั ด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีจานวน ๑๘ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร กาหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนืงใน
่อ
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิถีอีสาน อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรรายละเอียดปรากฏตามกาหนดการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้มอบหมายให้กับผู้เข้าร่วมประชุทุมกท่านแล้ว
ประธาน
ขอเชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพลุไฟพะเนียงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ที่ประชุมรับทราบ

-๑๒๓.๒ การดาเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี ฯ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทาโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีระยะเวลาดาเนินการระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ ๒ ในการ
ดาเนินโครงการ
จังหวัดยโสธรโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรร่วมกับสานักงานจังหวัดยโสธร
อาเภอป่าติ้ว องค์การบริหารส่วนตาบลกระจาย ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดพิธีปลูกป่าฯ ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์
บ้านคาเกิด ตาบลกระจาย อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน
ประธาน

ควรปลูกต้นไม้เป็นพืชที่มีความหลากหลายชนิด

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ การจัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดยโสธร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
เนื่องด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดย
พลตรีหญิง อัศนีย์ เสาวภา ขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัย
พระราชทาน สู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ เรือนจาจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดยโสธรได้มอบให้สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเป็นผู้ดาเนินการร่วมกับสานักงานจังหวัดยโสธร และเรือนจาจังหวัด
ยโสธร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง จานวน ๑๑๒ คน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และนักโทษที่ไร้ญาติ
รวม ๓๑๒ คน รายละเอียดปรากฏตามร่างกาหนดการที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว และจังหวัดได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชน ณ วันนี้มีผู้แจ้งความประสงค์แล้ว จานวน ๑๕ หน่วยงาน
เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
ประธาน
กิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาหลายปี ขอเชิญร่วมกิ จกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

-๑๓๓.๔ โครงการ “๖๕ ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง ๑๒๐ ปี
สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖
ปลัดจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธรร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “๖๕ ล้านดวงใจ บริจาคโลหิต
ถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖” วันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายผู้บริจาค
โลหิต จานวน ๑,๒๐๐ ราย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๕ รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มี หนังสือด่วนแจ้งมายังจังหวัด เรื่องการประชุมทั่วไป
รัฐสภา สมัยสามัญ ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ จะรวมตัวกันเดินทางมาชุมนุมที่
กรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาและคัดค้านการบริหารงาน รวมทั้งคัดค้านการเสนอกฎหมายบางฉบับ จึง
ให้จังหวัดดาเนินการดังนี้
๑. ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมืองและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไปยังนายอาเภอให้ประสานความร่วมมือกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน แกนนาและประเด็นข้ อเรียกร้องเพื่อสดับรับฟังและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ
๓. ชี้แจงทาความเข้าใจแก่กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล และการหาทางออกโดยใช้กระบวนการทางรัฐสภา
๔. รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนและการชุมนุมต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาชุมนุมใน
กรุงเทพฯ ตามแบบรายงานให้กระทรวงทราบทุกระยะ
๕. นาข้อมูลรายละเอียดความเคลื่อนไหวของมวลชนและการแก้ไขปัญหาของจังหวัดที่ได้ดาเนินการนาส่งให้
กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประธาน
ทุกวันจะต้องรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูล ขอฝากทุกภาคส่วนในเรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระ
จังหวัดยโสธร
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ตามที่จังหวัดยโสธรได้ประกาศยกระดับการลดอุบัติภัย
ทางถนนเป็นวาระจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานลดอุบัติภัยทางถนนในพื้นที่ให้ประสบ
ผลสาเร็จ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร เพื่อเป็น กลไกในการ
ขับเคลื่อนดังกล่าว และจังหวัดได้ขอความร่วมมือหน่วยงานได้พิจารณาตรวจสอบ และจัดทาแผนงาน/โครงการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการของจังหวัด นั้น

-๑๔จังหวัดยโสธร โดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการศูนย์อานวย
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ได้รวบรวมและจัดทาแผนปฏิบัติการยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนน ตาม
วาระจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเสร็จ และได้ส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ถือปฏิบัติ และขอให้หน่วยงานได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลให้จังหวัดทราบ
ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน จนกว่าแผนงาน/โครงการจะแล้วเสร็จ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๕ ๗๑๒๒๔๔ ซึง่
กาหนดให้รายงานครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณากาหนดในเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนบรรจุเข้าอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง หรือยุทธศาสตร์ด้านสังคม
หรืออาจกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนอีกยุทธศาสตร์หนึ่ง ต่างหากตามความเหมาะสมแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัญหาความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละพื้นที่ โดยแต่ละ
จังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาผ่านศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด)
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากกลไกของคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการพิจารณา
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๗ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดวาระแห่งชาติด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบหลักการประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และ
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทายุทธศาสตร์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสหกรณ์ รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิ ถี ๔ ชีวิตประชาชนในชาติ
๒. สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
๓. เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์
๔. สนับสนุนแผนพุฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
๕. ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐขบวนการสหกรณ์และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา
โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนในชาติรับรู้เข้าใจการสหกรณ์ และศรัทธาต่อระบบสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนประชาชนในชาติที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์เพิ่มขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้จัดตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการ
กากับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ซึ่งจะได้
หนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการได้รับทราบ และจะได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม อีกครั้ง

-๑๕ประธานได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ แล้ว หลักการของสหกรณ์ คือการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วน
ร่วมกับดาเนินการ Yasothon Model ได้ดาเนินการมาปีเศษแล้ว ให้นา yasothon model เป็นแนวทางและบูรณา
การการดาเนินงานแล้วให้รายงานกระทรวงได้รับทราบ ซึ่งมีหลายหน่วยงานนา Yasothon model มาใช้ ผลที่ได้อยู่ใน
เกณฑ์ดี
พัฒนาการจังหวัดยโสธร สิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาเรียนในเรื่องชุมชนสหกรณ์ กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ทั้ง ๒๗ หมู่บ้านที่ได้ดาเนินการมาเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย การแบ่งปันและการสร้ างโอกาสของคน
ในสังคมเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอป่าติ้วมีการรวมตัวกันของทุกภาคส่วน มีการรวมตัวกันของชุมชน มีโจทก์ว่าแต่
ละคนต้องการทาอะไรต้องการอยู่แบบไหน ทาให้เกิดบทบาทของแต่ละคน ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวถึงชุมชน
สหกรณ์ ในด้านมิติการอยู่ร่วมกันโดยที่สามารถบูรณาการได้
ประธานสหกรณ์ต้องสลายในเรื่องของเงินปันผล ขอให้คิดใหม่ทาใหม่ นี่คือสิ่งที่เป็นวาระแห่งชาติที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๘ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร
ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
งบรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
๔,๖๐๖.๓๑
๔,๒๘๘.๓๕
๙๓.๑๐
งบลงทุน
๑,๑๙๐.๗๑
๔๕๑.๐๖
๓๗.๘๘
ภาพรวม
๕,๗๙๗.๐๑
๔,๗๓๙.๔๒
๘๑.๗๖
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่อันดับที่ ๕๗ ของประเทศ
รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้ว โดยดูจากด้านอุปทานขยายตัวตามปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่ค่าบริการหดตัวจากการขายปลีกขายส่ง
ด้านอุปสงค์ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากพื้นที่ก่อสร้าง
การลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ ๒๖.๒๗ จากรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนลดลง สาหรับ
รายได้เกษตรกรรม
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่าปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรขยายตัวร้อยละ ๒.๔๑ เป็นผลจากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัว
ด้านสภาพคล่องในสถาบันการเงิน ขยายตัวทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อ ด้านเงินฝากขยายตัวร้อยละ ๙.๓๘ ด้าน
สินเชื่อขยายตัวร้อยละ ๑๕.๗๓ จากการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

-๑๖เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒๕ ด้านการคลัง การใช้จ่ายหดตัวร้อยละ ๒๘.๑๒
งบประจาหดตัวร้อยละ ๑๒.๔๘ งบลงทุนหดตัวร้อยละ ๕๗.๙๕ ด้านการจัดเก็บรายได้ขยายตัวชะลอลงร้อยละ ๓.๘๙
โดยสานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร จัดเก็บภาษีเงินได้ลดลง สานักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดเก็บรายได้จากการให้เช่าที่ราชพัสดุ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับได้ลดลง และส่วนราชการอื่น จัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้เบ็ดเตล็ดได้
เพิ่มขึ้น
ประธาน ภาวะเงินเฟ้อ ๒.๒๕ ทุกอย่างหดตัวหมดเลย ซึ่งมีผลกระทบจากโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนด้วย และ
สาเหตุอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ทันระยะเวลาที่กาหนดด้วย
๓.๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบครบวงจร ประจาปี ๒๕๕๖
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สืบเนื่องจากจังหวัดยโสธร ได้อนุมัติให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ดาเนินการภายใต้
แผนงานจังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบครบวงจร ประจาปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน โดยมีเส้นทางเป็นหมู่บ้าน
ชุมชน ๙ อาเภอ ใน ๑๐ ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการตามที่แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานขอให้เลื่อนโครงการออกไปดาเนินการหลังจากวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุมรับทราบ
๓.๑๐ ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การสารวจที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้
หน.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร กรมป่าไม้และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของพุทธศาสนาและบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนางานด้านป่าไม้อันเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและ
บูรณาการแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศให้
พระสงฆ์หรือประธานที่พักสงฆ์ที่ตั้งที่พักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ที่ยังไม่มีมติจาแนกประเภทการดาเนินการตาม แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับ
จังหวัด และไม่มีหนังสือสาคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ยื่นแบบ
รายงานที่พักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ ป่าไม้ ให้กับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือศูนย์ประสานงานป่าไม้ หรือสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลและประสาน
การดาเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป หากที่พั กสงฆ์ใดไม่ยืนแบบรายงานและไม่
ปรากฏชื่อที่พักสงฆ์ในระบบฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ กรมป่าไม้จะไม่อนุญาตให้มีการดาเนินกิจกรรมสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้
ต่อไป

-๑๗ประธาน

ขอฝากให้นายอาเภอทุกอาเภอได้ดูแลในเรื่องนี้ ให้ดีด้วย และขอให้ดาเนินการตามระเบียบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

การนาเสนอโดยเอกสาร

ประธาน

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๔ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๖ และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (สานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๒ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๓ สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๔ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยโสธร และบริการข่าวตลาด
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ปปช.ประจาจังหวัดยโสธร
จะได้มีการจัดหา ปปจ. เพื่อดาเนินการด้านคดีและตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อเป็นการ
ป้องกัน และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญนายอาเภอ ทุกอาเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจง
องค์กร หน่วยงาน ที่ส่งรายงานเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหา ปปจ.ประจาจังหวัด จะคัดเลือกกรรมการสรรหาก่อน แล้วจึง
จะทาการคัดเลือกกรรมการ ปปจ. ถ้าผู้ใดสนใจสมัครเป็นกรรมการสรรหาขอเชิญสมัครได้ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ จะเปิดรับสมัคร ปปจ.
ประจาจังหวัดยโสธร
ประธาน

การทางานในบางกรณีก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง

ที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชย์จังหวัดยโสธร คลินิก SME เคลื่อนที่ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาเภอคาเขื่อนแก้ว ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ๑๓ หน่วยงาน ขอนาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ประธาน

มีหลายธนาคารที่ให้สินเชื่อ SME จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแรกที่มีโครงการ SME เคลื่อนที่

ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๘เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ขอเรียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
VDO Conference ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมอนขิด
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

