ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๘๓

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ทุกอาเภอ ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ประจาศาลจังหวัดยโสธร ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผู้อานวยการบริหารพื้นที่อนุรัก๙ษ์ท(อุี่ บลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธรประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังคม
จังหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๘๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) หากหน่วยงานใดประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุม
ขอให้สรุปข้อมูลส่งจังหวัดจานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ หากพ้นกาหนดจังหวัดจะนาเข้า
วาระการประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หากมีภารกิจจาเป็นเร่งด่วนขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
/จึงเรียนมา...

-๒จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการและเข้าประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้
ให้อาเภอแจ้งผู้กากับการสถานีตารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตาบลในพื้นที่ทุกแห่งเข้าประชุมด้วย สาหรับการแต่งกาย
ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ
(นายประวัติ ถีถะแก้ว)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
----------------------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแก้ว
๒. นายจรรยา
สุคนธ์คันธชาติ
๓. นายสมเพชร
สร้อยสระคู
๔. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๕. นายสมจิตร
ศรีเจริญ
๖. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา
๗. นายร่องกี้
พลเยี่ยม
๘. นางพัชรินทร์
สุจริต
๙. นายธรรมนูญ
เทพจันทร์
๑๐. นายธีรยุทธ์
จันทร์ดิษฐวงษ์
๑๑. นายสมยศ
นามพุทธา
รัฐวิสาหกิจ
๑๒. นายณัฐพล
ซองทอง
อาเภอ
๑๓. นายสมเพชร
สร้อยสระคู
๑๔. นายประกาศ
สุขกุล
๑๕. นายสมศักดิ์
บุญทานุก
๑๖. นายสุวัฒน์
เข็มเพชร
๑๗. นายพิจิตร
บุญทัน
๑๘. นายพิสิษฐ์
แร่ทอง
๑๙. นายชานาญ
ชื่นตา
๒๐. นายวัชรินทร์
นิ่มประทุม
๒๑. นายเฉลิมพล
ศิริอาพล
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๒. นายไพชยนต์
ชนะกาญจน์
กระทรวงกลาโหม
๒๓. พ.อ.เสนอ
สุปัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดยโสธร
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
นายอาเภอเมืองยโสธร
นายอาเภอปุาติ้ว
นายอาเภอกุดชุม
นายอาเภอมหาชนะชัย
นายอาเภอเลิงนกทา
นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
นายอาเภอค้อวัง
นายอาเภอทรายมูล
นายอาเภอไทยเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
สัสดีจังหวัดยโสธร

-๒กระทรวงการคลัง
๒๔. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๕. นางประไพศรี
ภูคา
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๖. นายกมล
ภูเด่นแดน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๗. นายนวนิตย์
พลเคน
แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๘. นายปาจรีย์
นินนานนท์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๙. นายพิทักษ์
เผ่าผา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๐. นางจิรันธนัน
ปะกิรณะ
แทน ประมงจังหวัดยโสธร
๓๑. นายเอกพงศ์
น้อยสร้าง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๒. นายจิรวัฒน์
แดงวังสะโม แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
๓๓. ส.ต.ท.สิทธิชัย
พลไกรสร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๔. นายพันธ์ศักดิ์
ธรรมรัตน์
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕. นายวัชรินทร์
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๖. นายต่อศักดิ์
อรรถบวรพิศาล พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๗. นายประสิทธิ์
ยิ่งกาแหง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๓๘. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๙. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
ยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๐. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๑. นายพงศ์ศา
วงษ์วันทนีย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นางสาวทัศนีย์
สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๓. นางชนากานต์
ธรรมยุติ
แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๔. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๕. นายองอาจ
แสนศรี
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๖. นายแพทย์ธนิต
สุขผ่องศรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร

-๓กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๗. นายวิชัย
วุฒานุรักษ์
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๘. นายมรกต
เทพอ่อน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔๙. พ.ต.อ.เศวก
โพนทัน
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๐. พ.ต.อ.วีระพงษ์
พงษ์พุ่ม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๑. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๒. พ.ต.อ.บุรีรัตน์
วังสะอาด
ผู้กับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๓. พ.ต.อ.มนต์ชัย
เหลืองอุทัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
๕๔. พ.ต.อ.วรศักดิ์
นิ่มแย้ม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
๕๕. พ.ต.อ.ศักดา
ขวัญบุญจันทร์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
๕๖. พ.ต.ท.สงบ
พิมพ์มลัย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรปุาติ้ว
๕๘. พ.ต.ท.ฑิฆัมพร
คัมภีรพันธุ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕๙. ดร.สุรสิทธิ์
สิงห์หลง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
๖๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง กาญจนา วาสนสิทธิ
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นายศิวเรศ
ธรรมวิเศษ
พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.อ.มานพ
มาพิทักษ์
รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นายสุรัตน์
สดชื่น
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๔. นายนิยม
ทองแก้ว
รองประธาน กธจ.ยส.
๖๕. นางสาวณัฎนิชา
จาปาแดง
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๖. พันเอกพิชิต
วันทา
ผบ.ร. ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๗. นายสงวน
สืบนาคะ
แทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๘. นายวันชัย
เสมอภาค
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๙. นางศิริลักษณ์
สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๐. นางสาวทัศนีย์
สมใจ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๑. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๒. นายทินกร
เหลือล้น
ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๓. นางปวิณา
ภู่ระหงษ์
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗๔. นางทองอ่อน
นเรกุล
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๕. นางสุมาลี
จันทะคูณ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
๗๖. นายสมเกียรติ
ไสยมรรคา
ผอ.สานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (พืชสวน)
๗๗. นายดารงศักดิ์
หงส์ทะนี
หัวหน้าสถานีอาหารสัตว์ยโสธร
๗๘. นางสาวสุชาดารัช
โพธิคลัง
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร
๗๙. นายทรงศักดิ์
วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๘๐. นางจุไรรัตน์
ศรีสวัสดิ์
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๘๑. นายปรีชา
มูลสาร
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๘๒. ว่าที่ ร.ต.วรเดช
นุชเจริญ
โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๓. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้ยโสธร
๘๔. นายวิสันต์
วิจิตขะจี
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
๘๕. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๘๖. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๗. นายสัญชัย
พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๘. นายจานง
สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๙. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๙๐. นายพงศ์ศักดิ์
มาศมาลัย
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๙๑. นายสุริยันต์
มิ่งขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๒. นายบุญสนอง
พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๓. นางสาวสุภาพร
สุนทรา
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๙๔. นางสุวาลี
บุญปัญญา
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๙๕. นายอุบล
ธนาสัย
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
๙๖. นายนิธิพันท์
มาลัย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

-๕๙๗. นายสัญญา
๙๘. นายสง่า
๙๙. นายสุรศักดิ์
๑๐๐.นางสุภาพร

ไชยประเสริฐ
เศษสุวรรณ์
อเนกแสน
สุนทรา

ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๑.นายมนัส
บังศรี
๑๐๒.นายทนุธรรม
ศุภผลา
๑๐๓.นายพรชัย
ผ่านเมือง
๑๐๔.นายวุฒิชัย
วงษาเวียง
๑๐๕.นายสถิตย์
ศรีสงคราม
๑๐๖.นายยุทธนเดช
สุกิตติยาโน
๑๐๗.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์
๑๐๘.นางนภัสสรณ์
คุณุรัตน์
๑๐๙.นายอมร
คูเมือง
๑๑๐.นายพงษ์สยาม
การินทร์
๑๑๑.นายสุริยา
ทับแสง
๑๑๒.นายสมาน
วุฒิเสลา
๑๑๓.นายสุรศักดิ์
วัลเพ็ชร
๑๑๔.นายยุทธนา
สิงห์ยะบุศย์
๑๑๕.นายบุญเรือง
บุญกาญจน์
๑๑๖.นายเจริญ
สายเครือบุญ
องค์กรอิสระ
๑๑๗.นายเกรียงศักดิ์
ไชยงาม
๑๑๘.นายนเรศ
๑๑๙.นางสาวพรพรรณ
ภาคเอกชน
๑๒๐.นายจักรกฤษณ์
๑๒๑.นายสัญชัย
๑๒๒.นายสุธา
๑๒๓.นายขวัญพัฒน์
๑๒๔.นางสาวสาคร

ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลปุาติ้ว
นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลฟูาหยาด
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเดิด
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีแก้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสวาท
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่

สุวรรณกูฎ
ยุทธ์รัตนา

แทน ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
รกท.ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร

สุนทรารักษ์
ฉมังลาภ
บรรตานึก
เชื้อวณิชย์
พรมบุญ

แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
แทน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร

-๖๑๒๕.นายเจนวิทย์
๑๒๖.นายพงษ์เทพ
๑๒๗.นายไชโย
๑๒๘.นายพีรวัฒน์

สืบศร
เพียรทา
ไชยนา
โพธิวัฒน์

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
๒. หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ
๓. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
๕. ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร
๖. หัวหน้าไปรษณีย์ยโสธร
๗. ผู้จัดการสานักงานบริการโทรคมนาคม
๘. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
๙. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
๑๐. นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
๑๑. นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
๑๒. นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
๑๘. ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร
๑๙. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
๒๐. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
๒๑. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
๒๒. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตยโสธร
๒๓. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
๒๔. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
๒๕. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
๒๖. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๒๗. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
๒๘. หัวหน้าวิทยุ จส.๔ ยโสธร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

-๗รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์
๒. นายสมเกียรติ แก้วรัตน์
๓. นางพิทยาภรณ์ เวชกามา
๔. นางสาวสิริมา วัฒโน
๕. นายธวัชชัย
ตาเมือง
๖. นายทานอง
บุญเจริญ
๗. นายเติมศักดิ์ มูลสาร
๘. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ

จ่าจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ปูองกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ยส.
แทน หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.ยส.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.ยส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑) พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จานวน ๓ ราย (ที่ทาการปกครองจังหวัด
ยโสธร)
๒) พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนข้อความในหัวข้อ
“จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” จังหวัดยโสธร (สานักงานจังหวัดยโสธร)
๓) การมอบปูายโครงการร้านอาหารปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร)
๔) พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ให้การสนับสนุน ที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “เมืองมะขามหวานเกมส์”
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน ๑๑ คน (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
เขตท้องที่จังหวัดยโสธร)
.............................................................................................................................
.....................
.............................................................................................................................
.....................
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
๑) พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
ตาแหน่งเดิม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
๒) พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ สินบุญญานนท์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
ตาแหน่งเดิม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

-๘๑.๒ สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควร โดยเฉพาะเมื่อคืนวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ และสิ้นสุดเวลา ๐๓.๐๐ น.
ซึ่งมีการปะทะกันพอสมควร ในขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้อานวยการกองรักษาความมั่นคงภายใน ได้เข้ามา
ควบคุมสถานการณ์ ซึ่งได้ใช้กองกาลังทหารบางส่วนเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ซึ่งท่านรอง ผอ.รมน. พอ.มานพ
มาพิทักษ์ ได้แจ้งว่าแม่ทัพภาค ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ค่ายสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ซึ่งได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายนิรันดร์ สมสมาน) เข้าร่วม
ประชุมแทน เนื่องจากผมติดภารกิจในการกองสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจาขอนแก่น ซึ่งคาดว่าเป็นการเจรจาเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาให้คลี่คลายในหลายส่วน สาหรับส่วนราชการซึ่งได้กล่าวตลอดเวลาว่าเราทางานตามหน้าที่ ยึดมั่นใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชดารัสของพระองค์ท่าน ที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เมื่อวันวานใครที่ดูโทรทัศน์ที่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีตึกถล่มมีชาวกัมพูชาเสียชีวิต จานวน ๘ คน
สิ่งที่ผมคิดก็คือ ชาวต่างชาติเสียชีวิตในประเทศไทยปรากฏว่ากระทรวงแรงงานเข้าไปให้การช่วยเหลือ จะอย่างไรก็ตาม
ส่วนราชการเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนต่อไป เมื่อกลางเดือนที่แล้วมีสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นก็ตาม แต่เศรษฐกิจถึงแม้จะหดตัวลงแต่ก็ อยู่ในขั้นที่มีความมั่นใจ
ว่าสามารถลงทุน เพราะว่าการเจริญเติบโตของประเทศไทย ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตด้วย
ภาคเอกชน สายการบินต่าง ๆ ในสมัยก่อนจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ๑๐๐% แต่ปัจจุบันฐานการผลิตต่าง ๆ ขยายตัว
ออกจากกรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดเกือบ ๔๐% ประการที่ ๒ เงินคงคลังของประเทศไทยสูงมาก เพราะฉะนั้นความ
น่าเชื่อถือของต่างประเทศก็มีอยู่ จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองตามพระราชดารัสของ องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันวานสถานการณ์ที่จังหวัดพิษณุโลกมีการขึ้นปูายแบ่งแยกประเทศ ซึ่งจะแบ่งเป็นประเทศล้านนา
ก็มีคนจานวนมากที่ไม่เห็นด้วยและได้ทาลายปูาย ในขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง
ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้จดั งานรวมน้าใจช่วยกาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับบริจาคสิ่งของ และเงินสดในวันนั้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ ๒ ล้านบาทเศษ
ขอเรียนให้ทราบว่าสิ่งของทุกชิ้นที่ได้มา จะคืนความสุข สู่คนเมืองยศ
ต้องขอขอบคุณสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สานักงานแรงงานจังหวัดยโสธร สถานศึกษา จังหวัดยโสธร
ได้ประกวด TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยโสธร ส่งเข้าประกวด ๘ ประเภท ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค ๗ ประเภท ถือเป็นจังหวัดระดับเพชร ซึ่งมีเพียง ๓ จังหวัด คิดว่าเป็นจังหวัดระดบเพชรแล้ว
จะไม่ได้ทาอะไร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีรับสั่งให้ทาต่อ อีก ๕ ปี เพื่อที่จะเป็น
จังหวัดยอดเพชร ซึ่งก็จะต้องดาเนินการต่อไป
ขนส่งจังหวัดยโสธรได้รายงานว่าได้ตั้งด่านบริเวณบ้านน้าคาใหญ่ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปรากฏว่าเจอ
รถจานวนมากที่ไม่ต่อภาษี พรบ. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดดาเนินการให้เรียบร้อย
สาหรับการรับจานาข้าว มียอดจานาทั้งสิ้นที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน
ชาวจังหวัดยโสธร จานวน ๓,๔๐๐ ล้านบาทเศษ
ขณะนี้ได้จ่ายให้แก่เกษตรกร ประมาณ ๙๐๐ ล้านบาทเศษ เหลือที่ยังไม่ได้จ่ายประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาทเศษ
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรได้จัดจาหน่ายเสื้อกาชาด ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท ซึ่งจาหน่ายอยู่ด้านหน้าห้องประชุม
แห่งนี้ และในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จะมีพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จานวน ๘ แห่ง ซึ่งได้มอบหมายภารกิจใน
แต่ละส่วนราชการแล้ว และในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จะมีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (ท้าวคาสิงห์)

-๙เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก และอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. จะมีพิธีเปิดงานสถาปนาและงาน
กาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๗ ซึ่งในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จะมีอยู่ ๒ พิธีคือ ๑. รัฐมนตรีผู้ทาหน้าที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลสุข) มาเป็นประธาน กิจกรรมที่ ๒ คือการ
เปิดตัวโครงการบายพาสสู่ชุมชน เริ่มดาเนินโครงการที่บ้านโสกน้าขาว ระยะทาง ๙ กิโลเมตร และในเวลา ๑๗.๐๐ น.
พิธีเปิดงานสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๗ อย่างเป็นทางการ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ มีจานวน ๑๙ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหาก
ไม่มีการแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในทุกจังหวัด โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการจัดพิธีฯ ในส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมการดาเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน
การจัดงานพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จะจัด ณ วัดศรีธรรมาราม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช ก็จะจัดที่วัดศรีธรรมารามเช่นกัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าจังหวัดที่มีอาเภอไม่เกิน
๑๐ แห่ง กาหนดให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๑ แห่ง (จังหวัดเป็นผู้จัด) ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ กาหนดการพิธีบอกกล่าวและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันสถาปนาและงานกาชาด
จังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๗
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
พิธีบอกกล่าวและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานวันสถาปนาและ
งานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จานวน ๘ แห่ง และในวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๗ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการที่ได้
แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พระธาตุอานนท์ วัดมหาธาตุ ขอให้เปลี่ยนเป็นพระธาตุพระอานนท์ และ
อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) ขอให้เปลี่ยนเป็นพระสุนทรราชวงศา (เจ้าคาสิงห์)
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๐๓.๓ กาหนดการจัดงานและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๗
ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
กาหนดการจัดงานและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีพิธีเปิดวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ การจัดกิจกรรมราวงย้อนยุค และร้องเพลงรื่นเริงในงานวันสถาปนาและงานกาชาด
จังหวัดยโสธร
ผู้แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรม ๓ กิจกรรมหลัก ในงานวัน
สถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. กิจกรรมราวงย้อนยุค คือ ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณเวทีกลาง ซึ่งจะมีโต๊ะจีน
อาหาร และเครื่องดื่ม และจะมีคณะราวงของกิ่งกาชาดมหาชนะชัย ขอเชิญชวนส่วนราชการที่สนใจบัตรมีจาหน่าย
ณ เสมียนตราจังหวัดยโสธร และสานักงานจังหวัดยโสธร บัตรราคา ๑,๕๐๐ บาท
๒. งานร้องเพลงรื่นเริงในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพลงละ ๑,๐๐๐ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนาเข้า
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
๓. เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรได้จัดทาเสื้อจาหน่าย มี ๒ สี สีขาวขลิบแดง ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท สีกรมท่า
ราคาตัวละ ๓๕๐ บาท
ประธานกิ่งกาชาดมหาชนะชัยสนับสนุนราวงย้อนยุค มีการจาหน่ายโต๊ะ ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท และมีบัตรราวง อีก ๕
ใบ
ผู้แทน เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สามารถซื้อบัตรราวงได้บัตรละ ๒๐ บาท ในโต๊ะมีอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม บัตรโต๊ะมี
จานวน ๔๐ โต๊ะ
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ขอเพิ่มเติมกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอ
เชิญชมการแสดงของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี
ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คลังจังหวัดยโสธร
ทางสานักงานคลังได้นาเอกสารมามอบให้กับนายอาเภอ ทุกท่าน ขอให้นาไปมอบ
ให้กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นการขอข้อมูลเกี่ยวกับประปาหมู่บ้านของจังหวัดยโสธร หรือร้านที่ขาย หรือซ่อม และ
ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นามามอบให้กับอาเภอ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูลในต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้เบิกค่าเล่าเรียน ประจาปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นอีก ๑๐% ทุกระดับชั้น
ตั้งแต่อนุบาล – ปริญญาตรี แต่หลักเกณฑ์อื่น ๆ ยังเหมือนเดิม ถ้าเบิกไปแล้วสามารถนามาเบิกเพิ่มเติมได้อีก เรียนให้ที่
ประชุมได้รับทราบ

-๑๑สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗
งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละ
๗๕.๐๗
๑๘.๕๔
๖๔.๑๕
๒๕๕๗ จานวน ๑,๐๖๐.๗๐ ล้าน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
งบประจา
๒,๘๖๐.๕๒
๒,๑๔๗.๓๙
งบลงทุน
๖๘๕.๑๙
๑๒๗.๐๖
ภาพรวม
๓,๕๔๕.๗๑
๒,๒๗๔.๔๕
สาหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดยโสธร ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
บาท เบิกจ่าย ๖๕๐.๘๐ ล้านบาท ร้อยละ ๖๑.๓๖
กระทรวงการคลังแจ้งว่าส่วนราชการใดที่ยังไม่หนี้ผูกพัน ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ และมีบางหน่วยงานที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ กรมบัญชีกลางได้ให้ส่วนราชการใดที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้หลังจากวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งจะดูจากความสามารถใช้เงิน
ของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินงบประมาณของปีต่อไป เปูาหมายจะปรับการเร่งรัดการเบิกจ่ายจะ
เสนอต่อเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะปรับจาก ๙๒% เป็นจานวนเท่าใด สาหรับการขอขยายหนี้ผูกพันขอขยายได้ภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

ประธาน
มี ๒ ประเด็น คือ การก่อหนี้ผูกพันจะต้องก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถ้าไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามกาหนด สาหรับงบประมาณปกติ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในภายหลัง สาหรับการขยาย
วงเงินในการก่อหนี้ ระยะเวลาของการกันเป็นเรื่องของงบประมาณปี ๒๕๕๖ ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งดาเนินการซึ่งดูจาก
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังค่อนข้างต่า
คลังจังหวัดยโสธร
สาหรับการขยายระยะเวลา กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งยืนยันความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
มีบางส่วนราชการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้มีหนังสือหารือไปยัง
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งมาให้จังหวัดได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหดตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยที่อุปทานหดตัวโดยเฉพาะภาคเกษตร และภาคบริหาร ด้านอุปสงค์หดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปทน มีสัญญาณหดตัวจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีผลผลิตเกษตรกรในเดือนมกราคม
๒๕๕๗ หดตัวร้อยละ ๐.๖ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๓๙.๘ จากปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง ประกอบกับสิ้นสุด
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ในขณะที่ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น ด้านปริมาณการขออาชญาบัตรสุกรลดลง ปริมาณ
การขออาชญาบัตรโคเนื้อเพิ่มขึ้น โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑๑.๒ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ ๑.๓ สาหรับเครื่องชี้ภาคบริการหดตัวร้อยละ ๓.๙ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๗.๙
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ มีสัญญาณหดตัวจากเดือนก่อนหน้า ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ ๒.๕
จากที่ขยายตัวร้อยละ๐.๔ เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงร้อยละ๓.๙ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๗.๙ ในเดือนก่อน
การใช้จ่ายภาครัฐบาลที่มีสัญญาณหดตัว หดตัวร้อยละ ๑๘.๐ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๔.๖ ในเดือนก่อน เป็นผลจากการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ ๔๕.๕ ต่อเนื่องจากที่ลดลง ร้อยละ ๑๕.๙ โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ ๑๘.๔ ต่อเนื่องจากขยายตัวร้อยละ ๑๗.๗

-๑๒ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนนี้หดตัวร้อยละ ๑๐.๓ เป็นผลจากดัชนีปริมาณ
ผลผลิตภาคเกษตรกรหดตัวร้อยละ ๐.๖ จากปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังลดลง ประกอบกับสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
ด้านการเงิน สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของสินเชื่อสูงกว่าเงินฝาก โดยด้านสินเชื่อขยายตัว
ร้อยละ ๑๘.๕ ด้านเงินฝากหดตัวร้อยละ ๐.๑
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๙
สาหรับการจ้างงานในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๑
ด้านการคลัง ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จานวน
๕๓๔.๗ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๑๙.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือน
มกราคม ๒๕๕๗ มีจานวนทั้งสิ้น ๓๙.๐ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑.๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากสานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธรจัดเก็บภาษีเงินได้ลดลง สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ขาดดุล จานวน ๔๙๕.๗ ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศการยกระดับการลดอุบัติทางถนนเป็นวาระ
จังหวัดยโสธร ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๗ และสถานการณ์สาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศการยกระดับการลด
อุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดยโสธร ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๗ สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๗ มีจานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๐ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๑๙ ราย ผู้เสียชีวิต ๗ ราย เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เดือนมกราคม ๒๕๕๖ (อุบัติเหตุ ๓๔ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๔๐ ราย ผู้เสียชีวิต ๗ ราย)
ปรากฏว่า ปี ๒๕๕๗ จานวนอุบัติเหตุลดลง ๔๑.๑๘% ผู้บาดเจ็บลดลง ๕๒.๕๐% และผู้เสียชีวิตเท่ากัน
ซึ่งการขับเคลื่อนมีหนังสือจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา หาทางปูองกันในการลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา
ซึ่งได้คัดจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดนาร่องในการกาหนดสัมมนาปัญหาและมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และในวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๕๗ จะศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี และในภาคบ่ายมาศึกษาดูงานที่จังหวัดยโสธร รายละเอียดจะแจ้งให้ส่วน
ราชการได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเปูาหมายคือ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งละ ๕ ราย
สถานการณ์ภัยหนาว กรมอุตินิยมวิทยาคาดหมายว่าในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คาดว่าจะผ่านพ้น
ภัยหนาวแล้ว สาหรับการให้ความช่วยเหลือ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
-สานักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร จากบัญชีสิ่งของสารองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เป็นเสื้อกันหนาว
๑,๒๓๕ ตัว และผ้าห่มไหมพรม ๘๖๐ ผืน
-เงินทดรองราชการ โดยจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เป็นผ้าห่มนวม
๔,๗๖๑ ผืน
-สภากาชาดไทย มอบผ้าห่ม ๑,๐๐๐ ผืน และเสื้อกันหนาว ๔๐๐ ตัว
-องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร จัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
เป็นผ้าห่ม ๓๕,๓๙๘ ผืน เสื้อกันหนาว ๕,๑๒๖ ตัว และผ้าห่ม ไหมพรม ๙,๕๐๗ ผืน

-๑๓สถานการณ์ภัยแล้ง
-จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดยโสธร พร้อมให้อาเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อานวยการฯ ระดับอาเภอ/ระดับท้องถิ่น
-จัดทาแผนเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดยโสธร ประจางบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมให้อาเภอ
และ อปท. จัดทาแผนแจกจ่ายน้าให้แก่ราษฎร ตามข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้งที่
ได้สารวจไว้แล้ว และกาหนดจุดแจกจ่ายน้า ณ สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
-จัดทาบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง
-จัดเตรียมกาลังคน สารวจวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้า เครื่องสูบน้า เครื่องมือใช้ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนจากภัยแล้งไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที
-สารวจตรวจสอบแหล่งน้า รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอ และจัดทาบัญชีไว้
เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าดังกล่าว
-รวบรวมข้อมูลและประมวลข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาเป็นแผนการพัฒนาแหล่งน้าของอาเภอ
ตามลาดับความสาคัญ
-แจ้ง อปท. ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้า รณรงค์แ ละส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหา
ภารชนะเก็บกักน้าและใช้น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด แจ้ง อปท. ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาแหล่ง
น้าสาธารณะ
-ติดตามและประสานการบริหารจัดการน้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมรณรงค์ สารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้าประจาปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ได้ดาเนินการตามที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ซึ่งมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ สารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะ
เก็บน้าประจาปี ๒๕๕๗
ประธาน
บริษัทเกียรติสุรนนท์ มีสถานที่ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีครูฝึกขับรถ
สถานศึกษาต่าง ๆ สามารถขอใช้สถานที่ในการฝึกขับขี่รถได้ และผู้ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทสามารถนา
ใบประกาศนียบัตรที่บริษัทออกให้ไปทาใบขับขี่ได้
สาหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ผมได้ออกสารวจพื้นที่ ณ ห้วยลิงโจน และห้วยสะแบก และลาเซบาย ซึ่งเป็น
แหล่งน้า เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ห้วยลิงโจนและห้วยสะแบกปล่อยน้า ประมาณ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร / เดือน สาหรับน้า
เพื่อการเกษตรไม่น่าเป็นห่วง แต่น่าเป็นห่วงในเรื่องน้าอุปโภคบริโภค ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ดูแลประชาชน
โดยใช้หลักการเดิม คือ พี่ช่วยน้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก (การบริการรถบรรทุกน้า การเจาะบาดาล) ขอให้เตรียมการให้พร้อมรับทุกสถานการณ์
ผอ.โครงการชลประทานยโสธร
พื้นที่ทานาปรังในจังหวัดยโสธร บริเวณพื้นที่ห้วยสะแบก จานวน ๒๗,๐๐๐
ไร่ และอาเภอมหาชนะชัย จานวน ๘๐,๐๐๐ ไร่
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๔๓.๗ การดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
การดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีร่างบันทึกเหตุการณ์และเหตุผลประกอบพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จะสิ้นสุด
ตามรัฐธรรมนูญ เป็นมีระเวลาการดารงตาแหน่ง ๖ ปี สิ้นสุดในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้ง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง ซึ่งได้มีร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฯ
มี ๔ มาตรา ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันแรกของสิ้นสุดสิ้นการดารงตาแหน่ง
ในการกาหนดกรอบในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว
ประกาศรับสมัครในวันที่ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดยโสธร
ผู้อานวยเขตการเลือกตั้ง และ กกต.เขต ให้ กกต.จังหวัด และ ผอ.กกต.จังหวัด เป็น กกต.เขตเลือกตั้ง และ
ผู้อานวยการเขตเลือกตั้ง เพราะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และมีสมาชิกวุฒิสภาได้เพียง ๑ คน
สาหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ให้ดาเนินการตามกฎหมาย ตรวจสอบภายใน ๗ วัน ซึ่งจะประกาศว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่
หน่วยเลือกตั้งให้ถือปฏิบัติตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จานวน
๙๑๗ หน่วยเลือกตั้ง ประสานนายทะเบียนท้องถิ่นขอให้ดาเนินการประกาศกาหนดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง
เจ้าพนักงานการดาเนินการเลือกตั้ง การสรรหา การแต่งตั้งคณะกรรมการและจานวนกรรมการประจาเขต
เลือกตั้ง จะมีคณะกรรมการ ๙ คน ผู้อานวยการประจาเขตเลือกตั้ง ๑ คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒ คน
ซึ่งขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยการรักษาความปลอดภัย
บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิเลือกตั้งให้ดาเนินการจัดทาและประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน
การลงคะแนนการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
- การยื่นคาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งกลาง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ สานักงานทะเบียนอาเภอ / ท้องถิ่น และใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- การลงทะเบียนเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ซึ่งจะทาการเลือกตั้ง ณ หอประชุ
มวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ให้ยื่นคาขอได้ที่สานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สาหรับการเลือกตั้งในวันที่อาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งจะทาการประกาศผล
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง และจะต้องแจ้งเหตุภายใน ๗ วัน หลังจากการเลือกตั้ง จะทาให้ไม่เสียสิทธิ์เลือกตั้ง
ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องยื่นเสียภาษีประจาปี ซึ่ง กกต. ได้มีหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายเงินภาษีพรรคการเมือง หากมีผู้ประสงค์จะบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองสามารถบริจาคได้เพียง ๑ พรรคการเมือง
จานวน ๑๐๐ บาท สาหรับรหัสพรรคการเมืองสามารถดูได้ ณ สถานที่เสียภาษี หรือทางเว็บไซต์สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และ กรมสรรพากร www.rd.go.th
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และส่วน
ราชการ ทุกส่วนราชการ ที่การเลือกตั้งได้สาเร็จไปด้วยดี

-๑๕การติดปูายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิ กวุฒิสภา ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดสถานที่ในการติดปูายให้แก่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบ
ประธาน
สมาชิกวุฒิสภา มีจานวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน จากการเลือกตั้ง จานวน ๗๗ คน จากการสรรหา จานวน
๗๓ คน สาหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งจะหมดวาระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สมาชิกวุฒิสภาที่มีจากการ
สรรหายังไม่ครบวาระยังคงดาเนินงานต่อไป สมาชิกวุฒิสภาคนเดิมไม่สามารถดารงตาแหน่งในวาระต่อไปได้ แต่เดิม
สมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถหาเสียงได้ แต่กฎหมายใหม่สามารถหาเสียงได้
สาหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าก่อน ณ สานักทะเบียนท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
การนาเสนอโดยเอกสาร
ประธาน
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๕ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง ประจาปี ๒๕๕๗”
(จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนมีนาคม
๒๕๕๗ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๗ และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (สานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๓ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๔ สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ
สรุปผลการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๕ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยโสธร ข่าวประชาสัมพันธ์งานเกษตรอินทรีย์
วิถียโสธร ออนซอนอีสาน และการจัดงานครบรอบ ๒ ปี ถนนคนเดิน :
เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า(สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. มีการทาบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ จานวน๙๙ รูป ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรก่อนพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ .๕ร
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๖ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ
ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่วงไทย และประกาศให้วันที่ ๒
มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดกิจกรรม ณ เมืองทองธานี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
โดยเก็บค่าธรรมเนียมในการทดสอบเป็นเงิน ๑๐ บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับสมัครผู้เข้าทดสอบ
ที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชย์จังหวัดยโสธร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ออนซอนอีสาน
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพฯ ตลาดนัดติดแอร์
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การจัดการครบรอบ ๒ ปี ถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า
ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ซึ่งมีการประกวดกลองยาว ประกวดวงโปงลาง ประกวดวงดนตรีสากล ประกวด
ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประกวดสินค้า OTOP การแสดงและจาหน่ายสินค้า และจะมีกิจกรรมการตักบาตร
พระสงฆ์ทุกเช้าวันพุธ
ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
ขณะนี้มีมิฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในโรงพยาบาลซึ่งแฝงเข้ามาในรูปแบบของญาติ
ผู้ปุวย ทาให้มีการลักขโมยทรัพย์สิน เพื่อเป็นการปูองกันทรัพย์สินของผู้ปุวยและญาติ เจ้าหน้าที่จึงมีมาตรการเข้มข้น
ในการเยี่ยมผู้ปุวย คือไม่ให้เยี่ยมหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ไม่อนุญาตให้ญาติผู้ปุวยเข้ามานอนในตึก
ประธาน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ขอให้ประสานกับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดในการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้ปุวยและญาติผู้ปุวย
ที่ประชุม

รับทราบ

ขนส่งจังหวัดยโสธร
มาตรการต่อภาษีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการต่อภาษีของแต่รถประเภท
ต่าง ๆ ของจังหวัดยโสธร ประมาณ ๒๕ ล้านบาท ซึ่งจะได้นาเสนอให้ได้รับทราบในเดือนต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน
ในงานวันสถาปนาและงานกาชาดประจาปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ขอให้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
ตรวจค้นอาวุธก่อนเข้างานกาชาดอย่างเคร่งครัด ให้ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธรดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๗ผู้กับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
ได้จัดเตรียมกาลัง ในการรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานที่จัดงาน
วันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ทั้งบริเวณในงาน และบริเวณโดยรอบงาน และมีการสุ่มตรวจปัสสาวะ
และอาวุธ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการตรวจอาวุธได้ประมาณ ๓๐ ราย ส่วนผู้ที่มีปัสสาวะสีม่วง ได้ส่งบาบัดจานวน ๓๐ ราย
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

