ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๘๕๐

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจงสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร นายกเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ทุกอําเภอ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ประจําศาลจังหวัดยโสธร ผูอํานวยการประจําสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผูอํานวยการบริหารพื้นที่อนุรัก๙ษท(อุี่ บลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธรประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังคม
จังหวัดยโสธร หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อางถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
ตามที่จังหวัดยโสธรไดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุม
ขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดไดจัดทํารายงานการประชุมฯ โดยไดลงเผยแพรใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวขอระบบงาน Intranet แลว และกําหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม) หากหนวยงานใดประสงคจะนําเรื่องเขาที่ประชุม
ขอใหสรุปขอมูลสงจังหวัดจํานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ หากพนกําหนดจังหวัดจะ
นําเขาวาระการประชุมในเดือนตอไป อนึ่ง จังหวัดขอใหหัวหนาสวนราชการ/ หัวหนาหนวยงานเขารวมประชุมดวย
ตนเอง หากมีภารกิจจําเปนเรงดวนขอใหชี้แจงเหตุผลใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหมอบหมายผูแทนเขารวม
ประชุมดวย

/จึงเรียนมา...

-๒จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการและเขาประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันทั้งนี้
ใหอําเภอแจงผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตําบลในพื้นที่ทุกแหงเขาประชุมดวย สําหรับการแตงกาย
ใหแตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ
(นายประวัติ ถีถะแกว)
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร
----------------------------------------

รายชื่อผูมาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแกว
๒. นายจรรยา
สุคนธคันธชาติ
๓. นายวัชเรนทร
สืบสิทธิ์
๔. นายทรงเกียรติ
แกวมณี
๕. นายวุฒิพงศ
ธนพาณิชยวัฒนา
๖. นายรองกี้
พลเยี่ยม
๗. นางพัชรินทร
สุจริต
๘. นายเจตนิพิฐ
พุมไทรย
๙. นายสมโภชน
วิเวก
๑๐. นายสมยศ
นามพุทธา
รัฐวิสาหกิจ
๑๑. นายประสิทธิ์
นาเมืองรักษ
อําเภอ
๑๒. นางยุพิน
ภัทรกุลพงษ
๑๓. นายประกาศ
สุขกุล
๑๔. นายสมศักดิ์
บุญทํานุก
๑๕. นายวุฒิศักดิ์
คําพันธุ
๑๖. นายอาจอง
ผิวงาม
๑๗. นายพิสิษฐ
แรทอง
๑๘. นายชํานาญ
ชื่นตา
๑๙. นายวัชรินทร
นิ่มประทุม
๒๐. นายเฉลิมพล
ศิริอําพล
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๑. นายไพชยนต
ชนะกาญจน
กระทรวงกลาโหม
๒๒. พ.อ.เสนอ
สุปญ

ผูวาราชการจังหวัดยโสธร
รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร
ปลัดจังหวัดยโสธร
แทน อัยการจังหวัดยโสธร
หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
รก.เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แทน หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
แทน ทองถิ่นจังหวัดยโสธร
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
แทน นายอําเภอเมืองยโสธร
นายอําเภอปาติ้ว
นายอําเภอกุดชุม
แทน นายอําเภอมหาชนะชัย
แทน นายอําเภอเลิงนกทา
นายอําเภอคําเขื่อนแกว
นายอําเภอคอวัง
นายอําเภอทรายมูล
นายอําเภอไทยเจริญ
ประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร
สัสดีจังหวัดยโสธร

-๒-

กระทรวงการคลัง
๒๓. นางเหวศ
เข็มแกว
แทน คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒๔. นางสาววัชรี
กุลราช
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๕. นายสกล
คุณอุดม
รก. เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๖. นายปาจรีย
นินนานนท
สหกรณจังหวัดยโสธร
๒๗. นายธานินทร
จุฑาทิพยชาติกุล ปศุสัตวจังหวัดยโสธร
๒๘. นายไพรัตน
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๒๙. นายเอกพงศ
นอยสราง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๐. นายจิรวัฒน
แดงวังสะโม แทน ขนสงจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓๑. นางกนกวรรณ
พูลสวัสดิ์
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๒. นายวัชรินทร
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย
๓๓. นายตอศักดิ์
อรรถบวรพิศาล พาณิชยจังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๔. นายประสิทธิ์
ยิ่งกําแหง
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดยโสธร
๓๕. นายสุขเชษฐ
พสุนนท
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๖. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๓๗. นายสุขเชษฐ
พสุนนท
แทน ยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๓๘. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๓๙. นายอรุณ
หอมแกว
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๐. นางสาวทัศนีย
สิทธิวงศ
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๑. วาที่รอยโทอนุเทพ
ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๒. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๓. นายสุใหญ
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๔. นายแพทยธนิต
สุขผองศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลยโสธร
กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๕. นายวิชัย
วุฒานุรักษ
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
-๓สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔๖. นายมรกต
เทพออน
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔๗. พล.ต.ต.ฉลอง
ภาคภิญโญ
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๔๘. พ.ต.อ.วีระพงษ
พงษพุม
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยโสธร

๔๙. พ.ต.อ.สมจิตร
เหลามงคลนิมิต ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเลิงนกทา
๕๐. พ.ต.อ.บุรีรัตน
วังสะอาด
ผูกับการสถานีตํารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๑. พ.ต.ท.มนูญ
วงศกอ
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคําเขื่อนแกว
๕๒. ร.ต.ต.โกศล
เกียรติจรุงพันธ แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคอวัง
๕๓. พ.ต.อ.ศักดา
ขวัญบุญจันทร ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทรายมูล
๕๔. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว
๕๕. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว
๕๖. พ.ต.อ.ภิญโญ
สุทธิสาร
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๕๗. นางสาวรุจาภา
วีสเพ็ญ
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตทองที่จังหวัดยโสธร
๕๘. วาที่ ร.ต.หญิง กาญจนา วาสนสิทธิ
ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๕๙. นายมงคล
พูลเพิ่ม
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการสวนกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
๖๐. พ.ต.สมบูรณ
มานะดี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๑. นางวันชนะ
บุญปก ดาโรจน แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๒. นายนิยม
ทองแกว
รองประธาน กธจ.ยส.
๖๓. นางสาวณัฎนิชา
จําปาแดง
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๔. พันเอกพิชิต
วันทา
ผบ.ร. ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๕. นายอิชวุฒิ
ฤทธาภัย
ธนารักษพื้นที่ยโสธร
๖๖. นายวันชัย
เสมอภาค
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๗. นางศิริลักษณ
สิงหโต
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๖๘. นายบุญนาค
อยูทองหลาง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๖๙. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๗๐. นายทินกร
เหลือลน
ผูอํานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๑. นางปนัดดา
ทองเหลือง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยโสธร
๗๒. นางทองออน
นเรกุล
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๓. นายณรงคศักดิ์
ศิริชัยพันธุ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
๗๔. นายสมเกียรติ
ไสยมรรคา
ผอ.สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (พืชสวน)
๗๕. นายดํารงศักดิ์
หงสทะนี
หัวหนาสถานีอาหารสัตวยโสธร
๗๖. นายโสภณ
แกวบุญสง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางฯ
๗๗. นางสาวสุชาดารัช
โพธิคลัง
หน.สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร
๗๘. นายทรงศักดิ์
วงศสุพรรณ หัวหนาดานกักสัตวยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๙. นายมงคล
แสนวงษา
ผูอํานวยการแขวงการทางยโสธร
๘๐. นายปรีชา
มูลสาร
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๘๑. นายวุฒิวัฒน
วงศศิญจ
แทน หัวหนาไปรษณียจังหวัดยโสธร
๘๒. นายนรินทร
ศิริปฐวีกรณ แทน โทรศัพทจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘๓. นางสาวโสภิตชา
ปองทัพไทย แทน หัวหนาศูนยประสานงานปาไมยโสธร
๘๔. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อบ.)
กระทรวงพาณิชย
๘๕. นายธรรมเชษฐ
บุญสาธร
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดยโสธร
๘๖. นายสัญชัย
พระธานี
การคาภายในจังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๗. นายพิทักษ
พันธมาศ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๘๘. นายพงศศักดิ์
มาสมาลัย
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๘๙. นายสุริยันต
มิ่งขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๐. นายบุญสนอง
พลมาตย
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๑. นางสาวสุภาพร
สุนทรา
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๙๒. นายอุบล
ธนาสัย
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดยโสธร
๙๓. นายอิทธิพัทธ
สูณรงค
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๙๔. นายสาคร
เหล็กกลา
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

-๕๙๕. นายถาวร
๙๖. นายสิริชัย
๙๗. นายสงา
๙๘. นายสุรศักดิ์
๙๙. นางสุภาพร

ยาวะโนภาส
แทนแกว
เศษสุวรรณ
อเนกแสน
สุนทรา

ราชการสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๐๐.นายมนัส
บังศรี
๑๐๑.นายทนุธรรม
ศุภผลา
๑๐๒.นายพรชัย
ผานเมือง
๑๐๓.นายวุฒิชัย
วงษาเวียง
๑๐๔.นายสถิต
ศรีสงคราม
๑๐๕.นางขวัญใจ
แกวดวงใหญ
๑๐๖.นายสุริยันต
เจริญชัย
๑๐๗.นายยุทธนเดช
สุกิตติยาโน
๑๐๘.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ
๑๐๙.นายทา
ศรีคําภา
๑๑๐.วาที่ ร.ต.พิชิต
กันยาวรรน
๑๑๑.นายกริชเพชร
พลศรี
๑๑๒.นายพงษสยาม
การินทร
๑๑๓.นายสุริยา
ทับแสง
๑๑๔.นายวินัย
ศรีวิเศษ
องคกรอิสระ
๑๑๕.นายเกรียงศักดิ์
ไชยงาม
๑๑๖.นายนเรศ
ภาคเอกชน
๑๑๗.นายไพศาล
๑๑๘.นางสาวพรรษมน
๑๑๙.นางสาวณัฐชยา
๑๒๐.นายณัธพันกร
๑๒๑.นายสาคร
๑๒๒.นายสมพงษ

แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๘
ประธานกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเลิงนกทา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลสามแยก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกุดชุมพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทรายมูล
นายกเทศมนตรีตําบลคําเขื่อนแกว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
นายกเทศมนตรีตําบลคอวัง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลฟาหยาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลคําเตย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง
แทน นายกเทศมนตรีศรีแกว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหองแซง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลสําราญ

สุวรรณกูฎ

แทน ผูอํานวยการประจําสํานักงานศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดยโสธร
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร

แสนคุม
ชัยรุงปญญา
สมแวง
โสมณะวัฒน
พรมบุญ
อยูคง

ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
แทน ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายโสธร
แทน ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
แทน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

-๖๑๒๓.นายไชโย
๑๒๔.นายพีรวัฒน

ไชยนา
โพธิวัฒน

ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร

รายชื่อผูไมมาประชุม
๑. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขายโสธร
๒. เกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร
๓. ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขายโสธร
๔. หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ
๕. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
๖. ผูจัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม
๗. หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมยโสธร
๘. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
๙. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๐. ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรยโสธร
๑๑. นายกเทศมนตรีตําบลเดิด
๑๒. นายกเทศมนตรีตําบลกุดเชียงหมี
๑๓. นายกเทศมนตรีตําบลสามัคคี
๑๔. นายกเทศมนตรีตําบลบุงคา
๑๕. นายกเทศมนตรีตําบลนาเวียง
๑๖. นายกเทศมนตรีตําบลน้ําคําใหญ
๑๗. นายกเทศมนตรีตําบลทุงแต
๑๘. นายกเทศมนตรีตําบลสวาท
๑๙. นายกเทศมนตรีตําบลดงแคนใหญ
๒๐. ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยโสธร
๒๑. ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดยโสธร
๒๒. ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดยโสธร
๒๓. นายกเหลากาชาดจังหวัดยโสธร
๒๔. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
๒๕. ผูอํานวยการธนาคารออมสิน เขตยโสธร
๒๖. ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
๒๗. ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
๒๘. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
๒๙. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
๓๐. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๓๑. หัวหนาสถานีวิทยุ อสมท.

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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
ติดภารกิจ
ติดราชการ

-๗๓๒. หัวหนาวิทยุ จส.๔ ยโสธร
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายวิจิตร
จวงจันทร
๒. นายสมเกียรติ แกวรัตน
๓. นางพิทยาภรณ เวชกามา
๔. นางสาวสิริมา วัฒโน
๕. นายธวัชชัย
ตาเมือง
๖. นายทํานอง
บุญเจริญ
๗. นายเติมศักดิ์ มูลสาร
๘. นางสาวสุภิญญา อุนเจริญ

ติดราชการ
แทน จาจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ปองกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.ยส.
แทน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สนจ.ยส.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.ยส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายประวัติ ถีถะแกว ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุมกลาว
เปดประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ยโสธร นําสวดมนตไหวพระเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พิธีกอนการประชุม
๑) การมอบใบรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี GAP กรมประมง
ฟารมเลี้ยงปลานิล จํานวน ๑๖ ฟารม (สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร)
๒) การมอบเกียรติบัตรแกอาสาสมั ครเฝาระวังทางวัฒนธรรมดีเดนระดับจังหวัด จํานวน ๑ ราย
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)
๓) การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตร ผูไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดหยอม และ
พันธุพืช จํานวน ๑ ราย พรอมนําเสนอ Power point (สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร)
๔) การมอบเงินรางวัลแกนักกีฬาที่ชนะไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้ง๔๒
ที่
“สุพรรณบุรีเกมส” จํานวน ๕ ราย พรอมนําเสนอ VTR (ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม
.............................................................................................................................
.....................
............................................................................................................
......................................
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เนื่องจากวันนี้เปนวันปใหมของชาวจีน ขออวยพรชาวไทยเชื้อสายจีน ซินเจียยูอี่
ซินนี้ฮวดใช มีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ ร่ํารวยทุก ๆ ทาน ตลอดไป

-๘๑.๒ หัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้งยายใหมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดยโสธร
๑) นายสกล คุณอุดม รก.เกษตรจังหวัดยโสธร
ตําแหนงเดิม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด
๒) นายเอกพงศ นอยสราง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (อํานวยการสูง)
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
๓) นางทองออน นเรกุล ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ
๔) นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดยโสธร
ตําแหนงเดิม วิศวกรชํานาญการพิเศษ รก.ในตําแหนง
พลังงานจังหวัดยโสธร
๕) นายเฉลิมพล ศิริอําพล นายอําเภอไทยเจริญ
ตําแหนงเดิม ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
๖) นายวัชรินทร นิ่มประทุม นายอําเภอทรายมูล
ตําแหนงเดิม ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมงานปกครอง อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา
๗) นางสาวพรรษมน ชัยรุงปญญา ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขายโสธร
ตําแหนงเดิม ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี
๑.๓ นายอําเภอที่ไดรับการแตงตั้งยายใหดํารงตําแหนงในพื้นที่จังหวัดยโสธร
๑) นายพิสิษฐ แรทอง นายอําเภอกุดชุม
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอคําเขื่อนแกว
๒) นายสมศักดิ์ บุญทํานุก นายอําเภอไทยเจริญ
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอกุดชุม
๓) นายประกาศ สุขกุล นายอําเภอทรายมูล
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอปาติ้ว
๑.๔ นายอําเภอที่ไดรับการแตงตั้งยายใหไปดํารงตําแหนงที่จังหวัดอื่น
- นายครรชิต ดีหนองยาง นายอําเภอปาติ้ว
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน
๑.๕ เรื่องภัยแลง ในปนี้เรื่องน้ําการเกษตรไมนาเปนหวง เนื่องจากขณะนี้ มีปริมาณน้ําแหลง
น้ําที่สําคัญ ๗๐% ทั้งหวยสะแบก หวยลิงโจน ซึ่งทําการปลอยน้ําใหเกษตรกรเดือนละ ๒ ลานลูกบาศกเมตร หวยลิง
โจนมีน้ําอยู ๑๔ ลานลูกบาศกเมตร เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ คาดวาจะใชน้ําเหลือ ๙ ลานลูกบาศกเมตร หวย
ลิงโจนก็เชนนี้เดียวกัน แหลงน้ําที่สําคัญคือเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ มีน้ําเหลือประมาณ ๔๐% คาดวาเพียงพอ ขอ
ฝากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ําอุปโภค บริโภค ขอใหชวยกันทุกฝาย

-๙๑.๖ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดเชิญ
นายอําเภอ และหัวหนาสวนราชการ ที่เกี่ยวของมาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ ขอความกรุณาจากทุกภาคสวนเชิญชวน
ประชาชนออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และขอใหแจงกําชับผูใตบังคับบัญชาวาขาราชการจะตองวางตัว
เปนกลาง และทําตัวเปนอยางอยางที่ดีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สําหรับฝายจัดการเลือกตั้งก็พรอม
ดําเนินการ ฝายรักษาความปลอดภัยก็มีความพรอมในการดําเนินการ
จากการเลือกตั้งที่ผานมา การเลือกตั้งลวงหนาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ มีจังหวัดที่สามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ๖๖ จังหวัด และจังหวัดที่ไมสามารถเลือกตั้งได ๑๐ จังหวัดในภาคภาคใต รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
เปน ๑๑ จังหวัดที่ไมสามารถเลือกตั้งได
๑.๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ทาง กพร. ไดมาทําการประเมินตัวชี้วัด ประจําป
๒๕๕๖ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และไดมีเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของไปชี้แจงตัวที่วัด ซึ่งไดมีการซักซอมทําความเขาใจ
กอนไปชี้แจงตัวชี้วัดกับ กพร. แลว ตองนําเอกสารที่เกี่ยวของไปดวย เพื่อไปแสดงวาไดดําเนินการจริง จากการประเมิน
ตัวชี้วัดเบื้องตน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธรผานการประเมิน คาดวาปนี้ เมื่อจัดทํา SAR แลว คาด
วาจะไดคะแนนมากกวาปที่ผานมา ตองขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ไดรวมกันดําเนินการตามตัวชี้วัด
๑.๘ การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๗ ซึ่งในชวงบายของวันนี้จะมีการประชุม
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕๕๗ ขณะนี้ไดแจงไปยังสวนราชการแลว มีหลายสวนราชการทําเรื่องขออนุมัติโครงการ
ซึ่งปนี้ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๗ ลานบาท และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ไดมีหนังสือแจงเวียนไปยังสวนราชการ
ทุกสวนราชการ ขอใหหัวหนาทุกสวนราชการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ป ๒๕๕๗ ในหนังสือฉบับนั้นมีประเด็นสําคัญ
ที่วา เคยมีการประชุมสัมมนาในกรุงเทพ และผูแทนสํานักตรวจเงินแผนดิน ใหขอสังเกต และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยเฉพาะการจัดซื้อเสื้อในการฝกอบรม สวนราชการที่จัดฝกอบรมไมควรตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อเสื้อ เนื่องจากเสื้อไมจํา เปนในการฝกอบรม เพราะไมใชสิ่งของ อุปกรณที่จะทําใหการฝกอบรม
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อใหการบริหารงบประมาณและพัสดุจังหวัดยโสธร ประจําป ๒๕๕๗ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงขอใหสวนราชการผูจัดฝกอบรมนอกจากจะปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของอย างเครงครัดแลว ยังจะตองใช
ดุลพินิจในการใชงบประมาณของโครงการตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดกับทาง
ราชการ หัวหนาสวนราชการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดผมไดมอบอํานาจใหแลว คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร
กลางวัน ตองเปนไปตามความเหมาะสม ตามหนังสือ ที่ ยส ๐๐๑๗.๒/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
๑.๙ การจัดงาน “วันรวมน้ําใจชวยกาชาด” ในการจัดงานวันสถาปนา และงานกาชาด
จังหวัดยโสธร ประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณบุงนอย – บุงใหญ ซึ่งวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เปนวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ในการออกรานกาชาดจะตองขอความรวมมือจากทุกฝายในการจัดหา
ของรางวัล ซึ่งจะจัดงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ จวนผูวาราชการจังหวัดยโสธร
เพื่อรวมบริจาคสิ่งของ หรือเงินสดตามกําลังเพื่อชวยใหการจัดงานในปนี้ประสบผลสําเร็จ ปที่แลวไดรับบริจาคจากหลาย
ภาคสวน ไดรับบริจาคมอเตอรไซค จํานวน๑๑ คัน รถจักรยานยนต ๓๗๐ คันเศษ พัดลม ๔๐๐ เครื่อง ซึ่งของรางวัล
ดังกลาวออกรางวัลหมด สําหรับสโลแกนในการจัดงานคือ“คืนความสุขสูคนเมืองยศ” จึงขอเชิญชวนรวมบริจาคสิ่งของ/เงิน
เพื่อสนับสนุนเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ จวนผูวาราชการจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๐ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๑๗ หนา
ซึ่งไดแจงใหสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ แลวทาง website จังหวัดยโสธร ขอใหที่ประชุมไดพิจารณา ถาหาก
ไมมีการแกไขขอใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ พิธีทําบุญถวายเปนพระกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑ.ฒโน)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร
พิธีทําบุญถวายเปนพระกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑ.ฒโน) ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม ๑๐๐ วัน ในวันศุกรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) โดยมีกําหนดการ ดังนี้
เวลา ๑๐.๐๙ น. หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมพิธีพรอมกัน ณ บริเวณพิธี
วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- พระสงฆทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ประจําอาสนะสงฆ
เวลา ๑๐.๓๐ น. ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี
- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (กราบ ๓ ครั้ง แบมือ)
(กลับไปนั่งยังเกาอี้ประธาน)
ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล
ประธานสงฆใหศีล / ประธานในพิธีและผูรวมพิธีรับศีล
- ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต จบ
ประธาน จุดธูปเทียน เครื่องทองนอยสักการะ ณ เบื้องหนาพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(กราบ ๓ ครั้ง แบมือ กลับไปนั่งยังเกาอี้ประธาน)
เจาหนาที่ลาดผารองโยง และพระภูษาโยง เบื้องหนาพระสงฆ
ประธานทอดผาไตรสดับปกรณ
- พระสงฆสดับปกรณ (ใชพัดรอง)
ประธานและผูมีเกียรติถวายภัตตาหารเพล(ปนโต) / เครื่องจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ
- พระสงฆอนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ํา รับพร
- เสร็จพิธี
การแตงกาย - ชุดผาไทย ชุดสุภาพ หรือชุดหมูคณะ (สีนวลหรือสีออนไมไวทุกข )

-๑๑ประธาน
พระสังฆราช พระองคนี้ พระผูใหญหลายรูปกลาวเชนเดียวกันวาหาที่ไหนไมไดอีกแลว มีความ
กตัญูกตเวทีเปนเลิศ ขอเชิญทุกทานรวมทําบุญถวายเปนพระกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑ.ฒโน) ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม ๑๐๐ วัน โดยพรอมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมประจําปงบประมาณ .พศ. ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ และผลการเบิกจายงบประมาณเหลื่อมป ณ วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๗
ผูแทน คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
หนวย : ลานบาท
งบรายจายงบ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
รอยละ
งบประจํา
๒,๑๘๖.๙๙
๑,๗๘๗.๗๓
๘๑.๗๔
งบลงทุน
๕๒๐.๖๓
๘๐.๘๐
๑๕.๕๒
ภาพรวม
๒,๗,๗.๖๒
๑,๘๖๘.๕๒
๖๙.๐๑
ผลการเบิกจายงบประมาณเหลื่อมป ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
ประเภทเงิน
จํานวนเงิน
เบิกจาย
รอยละ
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
๑,๐๖๐.๑๔
๕๓๔.๓๒
๕๐.๔๐
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เครื่องบงชี้เศรษฐกิจจังหวัดมี
สัญญาณขยายตัวจากเดือนกอนหนา ดานอุปทานขยายตัวโดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
สวนดานอุปสงคขยายตัวชะลอลงจากการใชจายของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน
เศรษฐกิจดานอุปทานมีสัญญาณขยายตัวจากเดือนกอนหนา สะทอนจากผลผลิตภาคการเกษตร ขยายตัวรอย
ละ ๓๙.๘ ชะลอลงรอยละ ๔๑.๘ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวรอยละ ๑.๓
ลดลงจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ ๑๐.๑ ภาคบริการลดลงรอยละ ๘.๑ ลดลงจากเดือนกอนหนาที่ขยายตัวรอย
ละ ๒๗.๔ ยอดการขายสง-ขายปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ ๗.๙ ลดลงรอยละ ๒๗.๔ จากเดือนที่ผานมา
เศรษฐกิจดานอุปสงค ชะลอลงจากเดือนกอนหนาสะทอนจาก โดยดัชนีการใชจายภาครัฐชะลอตัวรอยละ
๔.๖ จากที่ขยายตัวรอยละ ๑๙.๑ ในเดือนกอน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวรอยละ ๑๕.๔ จากที่ขยายตัว
รอยละ ๑๘.๕ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงรอยละ ๐.๘ จากที่ขยายตัว
รอยละ ๒.๖
ดานรายไดเกษตรกรในจังหวัด พบวารายไดเกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ ๒๗.๘ เปนผลจากดัชนี
ปริมาณผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวรอยละ ๓๙.๘ จากปริมาณผลผลิตขาวเจานาป และยางพาราเพิ่มขึ้น และปริมาณ
การขออาชญาบัตรโคลดลง ตามความตองการของตลาด
ดานการเงิน พบวาสภาพคลองในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของสินเชื่อสูงกวาเงินฝาก โดยดาน
สินเชื่อขยายตัวรอยละ ๑๕.๖ จากการพิจารณาปลอยสินเชื่อที่ใหบริการแกภาคเอกชนเพิ่มขึ้นดานเงินฝากขยายตัว
รอยละ ๐.๑ เปนผลจากประชาชนชะลอการออมเงิน

-๑๒เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบวาอัตราเงินเฟอทั่วไปของจังหวัด ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นรอยละ
๓.๙ จากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ ๔.๑
ดานการคลัง ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีผลการเบิกจายเงินงบประมาณรวมในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
จํานวน ๖๐๐.๖ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๓.๔ เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน มีผลการเบิกจาย
งบประมาณรวม ๖๐๐.๖ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๓.๔ เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน สําหรับผลการ
จัดเก็บรายไดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๓๔.๘ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๘.๙ เมื่อเทียบกับชวงเดือน
เดียวกันกับปกอน สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ขาดดุลจํานวน ๕๖๕.๙ ลานบาท ตามนโยบาย
การเรงรัดการใชจายของรัฐบาลที่เรงรัดใหมีการเบิกจายในไตรมาสแรกของป คือกอนสิ้นป ๒๕๕๖ ตามเปาหมายให
เบิกจายงบประมาณภาพรวมรอยละ ๒๒
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อประกาศการยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนนเปนวาระ
จังหวัดยโสธร ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม และสถานการณสาธารณภัย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนําเสนอ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อประกาศยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนนเปนวาระจังหวัดยโสธร
ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๔ ครั้ง ผูบาดเจ็บ ๒๖ ราย ผูเสียชีวิต ๙ ราย เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ (อุบัติเหตุ ๒๗ ครั้ง ผูบาดเจ็บ ๓๐ ราย ผูเสียชีวิต ๖ ราย)
ปรากฏวา ป ๒๕๕๖ จํานวนอุบัติเหตุลดลง ๑๑.๑๑% ผูบาดเจ็บลดลง ๑๓.๓๓% และผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๕๐%
๒. ผลการปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ไดมีการบูรณาการดําเนินงาน
เพื่อรณรงคและรวมปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๕๖ – ๒ มกราคม ๒๕๕๗
สรุปขอมูล และวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ดังนี้
-มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๓ ครั้ง มีผูเสียชีวิต ๑ ราย (ชาย) และมีผูบาดเจ็บ ๓ ราย (ชาย)
-สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ คือ ขับรถเร็วเกินกําหนด ขับรถยอนศร และประมาท
-ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ไดแก รถจักรยานยนต รถเกง และรถปกอัพ
-ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ คือ ถนนกรมทางหลวง และถนนในอบต./หมูบาน
-เวลาที่เกิดอุบัติเหตุพบวาอยูในชวงเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรตองขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ เปนอยางสูง
๓. สถานการณสาธารณภัย
- การเตรียมพรอมรับสถานการณภัยแลง มีการจัดกิจกรรมสัปดาหรณรงค สํารวจ ซอม และสราง
ภาชนะเก็บน้ํา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ และไดแจงใหอําเภอ ทุกอําเภอ
และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมจัดกิจกรรมฯ ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพื่อรายงานใหกรม ปภ.ทราบ ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

-๑๓- การปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย จังหวัดยโสธร โดยสํานักงาน ปภ.จังหวัดยโสธร ไดจัดทําโครงการ
สัปดาหรณรงคการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ “อัคคีภัยปองกันได ตองใสใจไมประมาท” ซึ่งจะ
ดําเนินการในชวงเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จังหวัดไดแจงอําเภอจัดกิจกรรม/ดําเนินการโครงการรณรงคให
หนวยงานองคกรตาง ๆ ในพื้นที่ กําหนดใหมีมาตรการในการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณการปองกันและระงับอัคคีภัย
รวมถึงใหมีการตรวจสอบเสนทางหนีไฟ แผนผังแสดงเสนทางหนีไฟ และทางเขาออกอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- การปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว ประจําป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธรไดจัดซื้อผาหมจํานวน
๔,๗๖๑ ผืน ๆ ละ ๒๑๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๘๑๐ บาท มอบใหกับอําเภอตาง ๆ ไดแก อําเภอเมืองยโสธร
จํานวน ๘๗๘ ผืน ๆ มหาชนะชัย ๓๓๒ ผืน คอวัง ๒๑๖ ผืน เลิงนกทา ๑,๐๖๐ ผืน ปาติ้ว ๑๙๐ ผืน ทรายมูล
๑๔๓ ผืน และไทยเจริญ ๑๖๕ ผืน ซึ่งยังไมเพียงพอ
ประธาน
ขอขอบคุณทุกสวนราชการที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานรณรงคการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ซึ่งผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุด คือเมาแลวขับมีอัตราที่ลดลง
การรณรงคเมาแลวขับถือวาไดผล
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ กําหนดการจัดงานประเพณีแหมาลัยขาวตอก ประจําป ๒๕๕๗
ผูแทน นายกเทศมนตรีตําบลฟาหยาด
ขอนําเรียนการจัดงานประเพณีแหมาลัยขาวตอก ประจําป ๒๕๕๗
ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สนามหนาที่วาการอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งไดรับจัดสรร
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลตําบลฟาหยาด จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- การเชิญถวยรางวัลพระราชทานพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดการออกแบบของที่ระลึกมาลัยขาวตอก
- การประกวดมาลัยขาวตอกแบบสายฝนแบบขอชิงถวยพระราชทาน
- การประกวดหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
- การประกวดธิดามาลัยขาวตอก
- การประกวดชุมชนคนทํามาลัยขาวตอก
- การแสดงบนเวทีและการละเลนพื้นเมือง
- การแขงขันชกมวยไทย
- กาประกวดขับรองสรภัญญะ ประเภทเยาวชน และประชาชน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จะมีพิธีเปดงานประเพณีแหมาลัยขาวตอกโดยทานผูวาราชการจังหวัด
ยโสธร และมีการแสดง สี แสง สื่อผสม ชุด มาลัยขาวตอก ดอกไมสวรรค แหงบานฟาหยาด
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีพิธีแหมาลัยขาวตอกไปทอดถวายวัดตาง ๆ ในเขตอําเภอมหาชนะชัย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกจายใหผูเขารวมประชุมทุกทานแลว
ประธาน
สําหรับประเพณีแหมาลัยขาวตอก เมื่อป ๒๕๕๒ ที่ผมมาอยูที่จังหวัดยโสธรใหมเปนงานประเพณีที่ไม
ใหญนัก ผมไดใหคําแนะนําใหขยายออกไป เทศบาลตําบลฟาหยาดไดขับเคลื่อนอยูตลอด และในปที่ผานมาการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดเขามาใหการสนับสนุนอยางเต็มตัวซึ่งมีแหงเดียวในประเทศไทยที่มีประเพณีแหมาลัยขาวตอกขอเชิญชวน

-๑๔เขารวมชมประเพณีแหมาลัยขาวตอกโดยพรอมเพรียงกัน ขอฝากทางเทศบาลฟาหยาดใหขยายประเพณีดังกลาวไปอําเภอ
ขางเคียง ซึ่งจะทําใหเปนงานระดับชาติในอนาคตได
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
- การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการสงเสริมการเลี้ยงกระบือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประธาน
สาเหตุที่นําเรื่องนี้เขาวาระการประชุมเนื่องจากทานผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีงบประมาณ
อยูสวนหนึ่ง ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีงบประมาณอยูสํานักนายกรัฐมนตี ทานผูตรวจบอกวา
จะพยายามผลักดันใหจัดสรรใหจังหวัดยโสธร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตองการใหนํามาเลี้ยงกระบือ และไดปรึกษากับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และไดมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวเปนหนวยงานรับผิดชอบ และใหจัดทําโครงการสงเสริม
การเลี้ยงกระบือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อโครงการก็ทําใหเห็นไดวามีเพียงกระบือ อยากใหปรับเปลี่ยนโครงการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชื่อโครงการขอใหเขียนใหครอบคลุม ซึ่งจะ
สอดคลองกับงบประมาณหลาย function
วิธีการดําเนินการมี ๓ วิธี
๑. การบริหารแมพันธุกระบือ
-จัดหาแมพันธุกระบือ จํานวน ๗๕ ตัว ใหเกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต รายละ ๑ ตัว/ครัวเรือน มี
กําหนดสัญญา ๕ ป
-ดําเนินงานตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการดําเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม
พระราชดําริ โดยลูกกระบือตัวแรกอายุครบสิบแปดเดือน ใหสงคืนโครงการเพศเมียนําไปบริการเกษตรกรรายอื่น ถาเพศ
ผูใหจําหนายนําเงินสงกองทุนกลุม สวนลูกกระบือในลําดับถัดไปใหตกเปนของผูยืม และเมื่อครบสัญญาหาปใหแมกระบือ
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
๒. การบริหารมูลกระบือ
เกษตรกรจัดทําบอแกสชีวภาพจากมูลกระบือเริ่มตน จํานวน ๑๐ บอ ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท โดยใช
งบประมาณจาก อบต.บึงแก จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และเกษตรกรรวมสมทบบางสวน จากนั้นนํามูลกระบือที่ไม
สามารถทําเปนแกซชีวภาพไดสามารถนํากลับมาทําเปนปุยได นํามาจําหนายไดกิโลกรัมละ ๔ บาท ซึ่งสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรได
๓. การบริหารกลุมเกษตรกร
แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดในการกํากับควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
กลุมเกษตรกรเลือกคณะกรรมการบริหารกลุม เพื่อดูแล ตรวจสอบและประสานงานกับปศุสัตวอําเภอ
และคณะกรรมการระดับจังหวัดในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
ดานผลผลิต
ผลผลิตลูกกระบือเกิดตามสัญญา ๕ ป ประมาณ ๑๕๐ ตัว เฉลี่ยตัวละ ๓๕,๐๐๐ บาท มีมูลคา
๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท

-๑๕-

ผลพลอยไดมูลกระบือ ประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ กก. ๆละ ๔ บาท มีมูลคา ๗๘๐,๐๐๐ บาท
มูลคาแกสชีวภาพจากมูลกระบือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท/๕ป รวมมูลคาที่เกิดจากโครงการ ๕ ป ๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท
ดานผลลัพธ
เกษตรกรรวมกลุมอาชีพการเลี้ยงกระบือที่เขมแข็งและยั่งยืน มีความเปนอยูที่ดี ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จึงขอใหเสนอใหดู ถาดําเนินโครงการแบบนี้จะเปนโครงการที่ยั่งยืนและครบวงจร จะทําใหไดรับจัดสรร
งบประมาณจากหลายหนวยงาน มีจุดคุมคา จุดคุมทุน ที่ชัดเจน
ปศุสัตวจังหวัดยโสธร ตามที่ทานผูวาราชการจังหวัดไดนําเรียน เมื่อปที่แลวทานผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติ
งบประมาณในการดําเนินโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลมวง ตําบลมวง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
จํานวน ๑๔ บอ เปนการดําเนินการที่องคการบริหารสวนตําบลมวง ไดนําเสนอทานผูวาราชการจังหวัดและไดรับการ
อนุมัติโครงการ ซึ่งไดดําเนินการจัดทําบอแกส ใหแกเกษตรกร จํานวน ๑๔ ราย แตไมเปนการใหเปลา แตเปนการมอบให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการ โดยทําสัญญากับเกษตรกรผูรับบอแกสชีวภาพใหเกษตรกรสงเปนมูลสัตวเพื่อ
องคการบริหารสวนตําบลมวงนําไปทําแกสชีวภาพ และสามารถนําไปขายมูลสัตวที่เปนมูลแหง กิโลกรัมละ ๔ บาท
จนกระทั่งครบตามมูลคาของบอ สวนการดําเนินการโครงการที่บานยางนอย อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โครงการ
สงเสริมการเลี้ยงกระบือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดนําหลักการของโครงการ
ธนาคารโค – กระบือตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักการในการดําเนินการ ซึ่งตอง
ขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดยโสธรที่ใหความกรุณาเปนอยางสูง และตองขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบล
บึงแก ที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ซึ่งในครั้งแรกที่ทานผูวาราชการจังหวั ดยโสธรไดสั่งการ ตามที่ไดหารือกับนายก
องคการบริหารสวนตําบลบึงแกเพื่อที่จะไดดําเนินการตามดําริของทานผูวาราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งไดรับความรวมมือเปน
อยางดียิ่งจากทุกฝาย สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน ไดปรึกษากับนายกองคการบริหารส วน
ตําบลบึงแกซึ่งจะใหการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และยังมีปญหาวาถาเขาไปหารือกับประชาชนจะ
ใหความรวมมือมากเพียงใด สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธรไดจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการซึ่งมีเกษตรกรที่มีความพรอม
และมีความตั้งใจที่จะรวมดําเนินงาน มีเกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน ๗๕ ราย และมีเกษตรกรที่ยอมใหการ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหครบมูลคาของบอแกส ซึ่งที่ประชุมไดชี้แจงถึงความสําคัญในการลดรายจายในการนํามูลกระบือ
มาใชเพื่อใหเกิดประโยชน ซึ่งตองขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดยโสธรเปนอยา งยิ่งที่ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ และ
จะไดนําไปปรับปรุงเพื่อใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ประธาน
ขอใหประสานสํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรใหมารวมการตอยอดการดําเนินงาน ถามีหนวยงานใดที่
สามารถบูรณาการรวมกับโครงการดังกลาวไดขอใหบูรณาการการดําเนินการรวมกัน และขอความเห็นชอบการดําเนินการ
ตอที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

-๑๖ระเบียบวาระที่ ๕
การนําเสนอโดยเอกสาร
ประธาน
มีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จํานวน ๗ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลว
๕.๑ กําหนดการออกหนวยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามนอง ประจําป ๒๕๕๗”
(จังหวัดเคลื่อนที่) และหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือนกุมภาพันธ
๒๕๕๗ (ที่ทําการปกครองจังหวัดยโสธร)
๕.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ประจําเดือนมกราคม
๒๕๕๗ และกําหนดการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ (สํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดยโสธร)
๕.๓ ผลการจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินของสํานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สํานักงานที่ดินอําเภอ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามโครงการเดินสํจออกโฉนดที
ารว
่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐ (สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๕.๔ สรุปสถานการณไขหวัดนกในสัตวปกประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗ และ
สรุปผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก
(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร)
๕.๕ ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดยโสธร (สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร)
๕.๖ ขาวประชาสัมพันธ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)
- โครงการผลิตภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
โครงการผลิตภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งไดคัดสินคาและบริการดานวัฒนธรรมที่มีความโดดเดน เพื่อเขารวมแสดงผลงานตามโครงการมหกรรม
ภูมิปญญาวัฒนธรรม (Cultural Expo) ๒๐๑๔ จํานวน ๗ ผลิตภัณฑ ดังนี้
๑. ผาฝายยกดอกยอมสีธรรมชาติ กลุมสตรีทอผาฝายลายขิดทอมือยอมสีธรรมชาติ หมูที่ ๓ บานโนนยาง
ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๒. หมอนขวานผาขิด กลุมสตรีพัฒนาหมู ๘ หมูที่ ๘ ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
๓. มาลัยขาวตอก กลุมวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฟาหยาดพัฒนา หมูท๑ี่ ตําบลฟาหยาด อําเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร
๔. ไขมดแดงในน้ําเกลือบรรจุกระปอง สหกรณการเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริบริเวณหนองอึ่ง
หมูที่ ๑๒ ตําบลคอเหนือ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๕. ขาวหอมมะลิอินทรีย กลุมเกษตรกรรมยั่งยืน หมูที่ ๑๐ ตําบลน้ําออม อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
๖. ของที่ระลึกเกวียนจําลอง หมูที่ ๒ บานนาสะไมย ตําบลนาสะไมย อําเภอเมืองยโสธร
๗. ของที่ระลึกบั้งไฟจําลอง อยูบานเลขที่ ๑ ถนนวารีราชเดช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ซึ่งการดําเนินการ โดยทานรองผูวาราชการจังหวัดยโสธร นายนิรันดร สมสมาน เปนผูคัดเลือกผลิตภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรม
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๗วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
การจัดกิจกรรมงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจําป ๒๕๕๗
ซึ่งในปนี้ตรงกับวันศุกรที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓) เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
๑. เปนวันเพ็ญเดือนมาฆะ พระจันทรเต็มดวงบริบูรณ
๒. พระอรหันต ๑,๒๕๐ องค มาประชุมกันโดยมิไดนัดหมาย
๓. พระสงฆเหลานั้นเปนพระอรหันตทั้งสิ้น
๔. พระอรหันตเหลานั้นเปนเอหิภิกขุ คือไดรับอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจา
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรไดจัดกิจกรรมดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการที่ไดแจกจายให
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลว
ประธาน
ขอใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรประสานการดําเนินงานกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม
รับทราบ
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
โครงการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุงพรอมหางเครื่อง ประจําป ๒๕๕๗
จังหวัดยโสธร เปนกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานกาชาดประจําจังหวัดยโสธร เปนโครงการประกวดขับรองเพลง
ลูกทุงพรอมหางเครื่อง ซึ่งในปนี้ทานผูวาราชการจังหวัดยโสธรไดอนุมั ติโครงการและใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได
ดําเนินการประกาศเชิญชวน ซึ่งการแขงขันจะแบงเปน ๓ ประเภท คือ
ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน ๑๐ ทีม
ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จํานวน ๑๐ ทีม
ประเภทหนวยงานราชการ
จํานวน ๑๐ ทีม
ซึ่งจะดําเนินการรับสมัครในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนตนไป จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ซึ่งจะเริ่มประกวด ระหวางวันที่ ๒ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวนรวมสงทีมเขารวมแขงขันการประกวดขับรอง
เพลงไทยลูกทุงพรอมหางเครื่อง ประจําป ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจายใหแก
ผูเขารวมประชุมแลว
ที่ประขุม
รับทราบ
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
โครงการถนนคนเดินเมืองเกาบานสิงหทา ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปนเดือน
ที่จะเขา ปที่ ๓ ของโครงการถนนคนเดินเมืองเกา ๒๐๐ ป บานสิงหทา ซึ่งเริ่มดําเนินโครงการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
๒๕๕๕ ที่มีการจําหนายสินคาตาง ๆ จึงขอเชิญชวนเขารวมโครงการดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน และทุกวันพุธ
ของสัปดาห มีพิธีตักบาตรพระสงฆซึ่งไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ซึ่งจะครบครั้งที่ ๑๐๐ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ และขอเชิญชวนทุกภาคสวนรวมพิธีทําบุญตักบาตรในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ซึ่งจะมีกิจกรรมพิเศษ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีกิจกรรมการประกวดกลองยาว
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธรไดจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริง การประกวดวงโปงลาง โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา การประกวดวงดนตรีลูกทุ ง โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ซึ่งเปนกิจกรรมที่เริ่มในหวงเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวนรวมโครงการดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ที่ประขุม
รับทราบ

-๑๘วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
โครงการรากวัฒนธรรม “ของดีบานฉัน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จังหวัดยโสธร เปนโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมไดปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจากกระทรวงที่รับผิดชอบดานสังคม
จะเปนกระทรวงที่รับผิดชอบกึ่งเศรษฐกิจ โดยนําสิ่งดีๆ ของแตละจังหวัด ซึ่งเรียกวา “โครงการของดีของบานฉัน” ซึ่งจะ
ผานโครงการภาคประชาชนที่เปนเจาของวัฒนธรรมโดยแทจริง ซึ่งจะลงไปที่ตําบล โดยจะคัดเลือกจากตําบลของทานในปนี้
ซึ่งจะมี ๔ ประเภท ประกอบดวย อาหาร ประเพณี ศิลปะการแสดง และในเรื่องของผาทอ ซึ่งจะมีอยู ๔ ประเภท ซึ่ง
จะคัดเลือกใหเปนของดีของอําเภอ และจะทําการคัดเลือกเปนของดีในระดับจังหวัด ซึ่งจะทําใหทราบวาของดีในจังหวัด
ยโสธรมีอะไรบาง ซึ่งจะทําใหเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบเกี่ยวของของดีของจังหวัดวามีสิ่งใดบาง
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาตอยอดไปถึงการสรางรายไดใหชุมชน และประชาชน ในลักษณะการพัฒนาตอยอดของ
ตนเอง ซึ่งจะสอดคลองกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเรื่องสินคา OTOP แตของดีบานฉันจะเปนของที่ประชาชนคิดวา
เปนของดีของเขาเอง
ที่ประขุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร (นายนิรันดร สมสมาน) โครงการถนนคนเดินเปนความตั้งใจของทานผูวาราชการจังหวัด
ยโสธร ซึ่งไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน ถาหนวยงานใดมีงบประมาณที่สามารถบูรณาการการดําเนินการรวมกับ
โครงการถนนคนเดินไดถือเปนสิ่งที่ดี
ที่ประชุม

รับทราบ

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร
รายงานการเตรียมความพรอมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนยประสานงานและศูนยอํานวยการการเลือกตั้งใน
ระดับจังหวัดมี ๓ ศูนย คือ ศูนยจังหวัดยโสธร โดยทานผูวาราชการจังหวัดยโสธร ศูนยตํารวจ ณ ตํารวจภูธรจังหวัด
ยโสธร และศูนยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร และศูนยระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอ ทุกแหง โดย
นายอําเภอ เปนประธานศูนย และศูนยตํารวจ ณ สถานีตํารวจภูธรระดับอําเภอทุกแหง โดยผูบังคับการตํารวจภูธร เปน
ประธานศูนย บุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต หรือประจําหนวยเลือกตั้งของ
จังหวัดยโสธร ไมมีผูใดลาออก ซึ่งมีความพรอม จากเขตการเลือกตั้ง ๙๑๗ หนวยเลือกตั้ง ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน
ไดทําการฝกอบรมทุกวัน สําหรับวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งของ ไมวาจะเปนบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง คูหา กระดานขีด
คะแนน สิ่งของที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งมีความพรอมในการเลือกตั้ง ซึ่งจะไดทําการสงมอบตอไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ไดแจกจายใหผูเขารวมประชุมแลว
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิจังหวัดยโสธร ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะตองดําเนินการ
เลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแตวันครบวาระการเลือกตั้ง
ประธาน
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ไดกําหนดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา นาเปนหวงในกรณี
จํานวนผูขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนาคอนขางมาก แตใชสิทธิ์เลือกตั้งนอยมาก สาเหตุสวนหนึ่งมาจากผูที่ไปใชสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ที่ยังไมไดลงทะเบียนขอยกเลิก ทําใหสิทธิ์นั้นยังคงมีผล ขอใหตรวจสอบใหดี

-๑๙ประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร สําหรับการประชาสัมพันธการเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ สวท.ยโสธร
เปนแมขายในการออกอากาศตลอดวัน เพื่อรายงานสถานการณตาง ๆ ใหไดรับทราบ และเปนการกระตุนใหประชาชน
ออกมาใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ประธาน
ขอใหหัวหนาสวนราชการ / หนวยงาทําการประชาสัมพันธใหขาราชการ พนักงานในสังกัด
ออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งโดยพรอมเพรียงกันดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
ผบ.ร. ๑๖
ขอเชิญชวนแขงขันกอลฟ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ สนามกอลฟคายบดินทรเดชา
ตําบลเดิด อําเภอเมืองยโสธร เพื่อหารายไดปรับปรุงสนามแขงขันกอลฟ ซึ่งเริ่มแขงขันในเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป ซึ่ง
การแขงขันในครั้งนี้ทานผูวาราชการจังหวัดยโสธรจะรวมแขงขันดวย และไดมีหนังสือแจงเชิญไปยังสวนราชการ/หนวยงาน
ตาง ๆ ใหทราบถึงการแขงขันดังกลาวแลว
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร ผูจดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดยโสธร

