ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๒๓๙๑

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน รองผู้วา่ ราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ทุกอาเภอ ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ประจาศาลจังหวัดยโสธร ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธรอานวยการบริ
ผู้
หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธรนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังคม
จังหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๑๗๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมยโสธร ๑
ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) หากหน่วยงานใดประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุมขอให้สรุป
ข้อมูลส่งจังหวัด จานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ หากพ้นกาหนดจังหวัดจะนาเข้าวาระ
การประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หากมีภารกิจจาเป็นเร่งด่วนขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการและเข้าประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้
ให้อาเภอแจ้งผู้กากับการสถานีตารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตาบลในพื้นที่ทุกแห่งเข้าประชุมด้วย สาหรับการแต่งกาย
ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ

(นายประวัติ ถีถะแก้ว)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-----------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแก้ว
๒. นายชัยภัทร
หิรัณยเลขา
๓. นายนิรันดร์
สมสมาน
๔. นายจรรยา
สุคนธ์คันธชาติ
๕. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๖. นายสมจิตร
ศรีเจริญ
๗. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา
๘. นางสาวศศิธร
ปัญญาไว
๙. นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์
๑๐. นายอรุณ
เศิกศิริ
๑๑. นายสมโภชน์
วิเวก
๑๒. นายนรชัย
ภาควรรธนะ
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นายณัฐพล
ซองทอง
๑๔. นางสาววิภาวี
โชควิวัฒนวนิช
อาเภอ
๑๕. นายวัชเรนทร์
สืบสิทธิ์
๑๖. นายประดิษฐ
รักเสรี
๑๗. นายพิสิษฐ์
แร่ทอง
๑๘. นายสุวัฒน์
เข็มเพชร
๑๙. นายพิจิตร
บุญทัน
๒๐. นายสมเพชร
สร้อยสระคู
๒๑. นายชานาญ
ชื่นตา
๒๒. นายเกียรติศักดิ์
เอื้อเฟื้อ
๒๓. นายสมศักดิ์
บุญทานุก
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๔. นางหฤทัย
จางวาง
กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ

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

-๒กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖. นางมาสสุรีย์
ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๗. นางขวัญธิดา
จิตตะประพันธ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายบุญศรี
อ่อนลออ
เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายปาจรีย์
นินนานนท์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร์
จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน์
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายเฉลิมชัย
จงสมชัย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายสมชาย
วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๔. นายพิชิต
สมบัติมาก
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕. นายวัชรินทร์
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๖. นางสาวศรุดา
นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๗. นายประสิทธิ์
ยิ่งกาแหง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๓๘. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๐. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๑. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นางอมรรัตน์
เหมือนชาติ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นางสาวทัศนีย์
สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. นายกิตติพงษ์
พรหมงาม
แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ่
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นพ.พิชาติ
ดลเฉลิมยุทธนา แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายวิชัย
วุฒานุรักษ์
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

-๓สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๙. นายพงศ์ธนธร
ศรีขาว
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๐. พ.ต.อ.ถวาย
บูรณรักษ์
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.อ.วีระพงษ์
พงษ์พุ่ม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.ท.เทวิน
หนูแก้ว
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๔. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย์ รกท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
๕๕. พ.ต.ท.คมสัน
สายโคกกลาง แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
๕๖. พ.ต.ท.วีระศักดิ์
เกิดสวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย
โชตเศรษฐ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
๕๘. พ.ต.ท.วิวัฒน์
สุมาพา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรป่าติ้ว
๕๙. พ.ต.อ.ภิญโญ
สุทธิสาร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖๐. นายสุรสิทธิ์
สิงห์หลง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นายศิวเรศ
ธรรมวิเศษ
พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.ต.สมบูรณ์
มานะดี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นางสาวณัฐฎนิชา
จาปาแดง
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
๖๔. นางสาวปุณยาภรณ์
พูลสวัสดิ์
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๕. ร.อ.เณ็ตร์
เบ็ญจะโท
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๖. นายสราวุธ
อุทธิเสน
แทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๗. นายวันชัย
เสมอภาค
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๘. นายสมพร
ยางสุข
รกท.สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖๙. นางสาวทัศนีย์
สมใจ
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๐. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๗๑. นายประหยัดชัย
ใจดี
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๒. นายทินกร
เหลือล้น
๗๓. นางปนัดดา
ทองเหลือง
๗๔. นายสุทธิพงศ์
ชมชื่น
๗๕. นายณรงค์ศักดิ์
ศิริชัยพันธุ์
๗๖. นายสมเกียรติ
ไสยมรรคา
๗๗. นายวีระพงษ์
อุดรไสว
๗๘. นางสาวสุชาดารัช
โพธิคลัง

ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด
ยโสธร
หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร

๗๙. นายทรงศักดิ์
วงศ์สุพรรณ
กระทรวงคมนาคม
๘๐. นายจักรี
สุทธศรี
ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๘๑. นายปรีชา
มูลสาร
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘๒. นายไพศาล
มงคลรัตน์
แทน โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๓. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ยโสธร
๘๔. นายวิสันต์
วิจิตขะจี
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
๘๕. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
แทน ผู้อานวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
กระทรวงพาณิชย์
๘๖. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๗. นายสัญชัย
พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๘. นายจานง
สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๙. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๙๐. นายสามารถ
ประกอบ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๙๑. นายสุริยันต์
มิ่งขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๒. นายบุญสนอง
พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๓. นายมนต์ศักดิ์
สร้อยสิงห์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๙๔. นายไกรวุฒิ
ทองศรี
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๙๕. นายอุบล
ธนาสัย
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร

๙๖. นายสาคร
เหล็กกล้า
๙๗. นายถาวร
ยาวะโนภาส
๙๘. นายสิริชัย
แท่นแก้ว
๙๙. นายสุรศักดิ์
เอนกแสน
ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๐.นายวิทยา
ผุดผ่อง
๑๐๑.นายศักดิ์ชาย
เชื้อศุภโรบล
๑๐๒.นายวิจิตร
ศรีมันตะ
๑๐๓.นายสนิท
สมประสงค์
๑๐๔.นายมงคล
ชื่นตา
๑๐๕.นายมานิต
ทองบ่อ
๑๐๖.นายทองเจริญ
เอกบุญ
๑๐๗.นายประนม
อยู่บุญ
๑๐๘.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์
๑๐๙.นายไชยวัฒน์
จารูญ
๑๑๐.นายอาทิตย์
แสงศรี
๑๑๑.นายสัมพันธ์
ศรีอุบล
๑๑๒.นายวิจารณ์
มาศขาว
๑๑๓.นายพิกุล
ทองเฟื่อง
๑๑๔.นายนิสสัน
แก่นคา
องค์กรอิสระ
๑๑๕.นายสาธร
ทองมงคล
๑๑๖.นางยุพิน
เทียนสว่าง
๑๑๗.นายธเนศ
ตระกูลสฤษดิ์
องค์กรภาคเอกชน
๑๑๘.นางประยูร
เหล่าสายเชื้อ
๑๑๙.นายคาดวง
ไชยศรี
๑๒๐.นายอนิรุทธ์
จรรยากรณ์
๑๒๑.นางธนมน
วัฒนเรืองโกวิท
๑๒๒.นายขวัญพัฒน์
เชื้อวณิชย์
๑๒๓.นายภัคพิสิษฐ์
เลิศช่าชองกุล
๑๒๔.นายพงษ์เทพ
เพียรทา
๑๒๕.นายไชโย
ไชยนา

-๕แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
นายกเทศมนตรีตาบลศรีแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
รกท.ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร

๑๒๖.นายพีรวัฒน์
สื่อมวลชน
๑๒๗.ร.อ.วิรัช

โพธิวัฒน์

-๖ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร

ขุนทอง

หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
ติดราชการ
๒. หน.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ติดราชการ
๓. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร (สวท.) ติดราชการ
๔. รองประธาน กธจ.ยส.
ติดราชการ
๕. ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๖. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๗. ผจก.สนง.บริการโทรคมนาคม
ติดราชการ
๘. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
ติดราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
๙. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ติดราชการ
๑๐. ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ติดราชการ
๑๑. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ติดราชการ
๑๒. นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าหยาด
ติดราชการ
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง
ติดราชการ
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลเดิด
ติดราชการ
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี
ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
ติดราชการ
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
ติดราชการ
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
ติดราชการ
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลสวาท
ติดราชการ
๒๑. ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๒. ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนคดีเยาวชนและครอบครัว ติดราชการ
๒๓. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๔. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ติดราชการ
๒๕. ผอ.ธนาคารออมสิน เขตยโสธร
ติดราชการ
๒๖. ผจก.ธนาคารออมสิน สาขายโสธร
ติดราชการ
๒๗. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
ติดภารกิจ
๒๘. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ

-๗๒๙. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๓๐. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอภิรัตน์
๒. นายสมเกียรติ
๓. นางพิทยาภรณ์
๔. นายครรชิต
๕. นางสาวสิริมา
๖. นายทานอง
๗. นายเติมศักดิ์

ป้องกัน
แก้วรัตน์
เวชกามา
สลับแสง
วัฒโน
บุญเจริญ
มูลสาร

ติดภารกิจ
ติดราชการ

จ่าจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ป้องกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหน้ากลุ่มบริการทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร สนจ.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.ยส.

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

พิธีก่อนการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑) การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร)
๒) การมอบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าที่ดี GAP กรมประมง (สานักงาน
ประมงจังหวัดยโสธร)
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
๑) นพ.พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
๒) ดร.จักรกริช บุญเดช ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
๓) นายธเนศ ตระกูลสฤษดิ์ ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการพิเศษ สานักงาน ป.ป.ช.
๔) นายพิจิตร บุญทัน นายอาเภอเลิงนกทา
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

-๘.............................................................................................................................
.....................
............................................................................................................
......................................
๑.๒ แนะนาคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดยโสธร
๑) นายไชโย ไชยนา
ประธานกรรมการ
๒) นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ กรรมการ
๓) นายสมเพชร สร้อยสระคู กรรมการ
๔) นายคาสอน สร้อยสิงห์
กรรมการ
๕) นายภูษิต บุญมา
กรรมการ
๖) นายประวิทย์ ทองวิทยาพร กรรมการ

ที่ประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๓ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือให้การจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาด ประจาปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ประสบผลสาเร็จไปได้ด้วยดี
ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ได้เสด็จฯ ทรงงานตามโครงการ พอ.สว. จังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ อาเภอคาเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และ
การรับ – ส่งเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีจานวน ๑๘ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ กาหนดการจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
งานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของ
บุคลากรจังหวัดยโสธร รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการจัดงานรัฐพิธีที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ

-๙๓.๒ กาหนดการจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
การจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ซึ่งจะจัดพิธีในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัด
ยโสธร รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ ว
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ การจัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
การจัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร
รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ประธาน
ในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๖ จะมีงานรัฐพิธี ๓ งานรัฐพิธี ขอเชิญชวนร่วมงานรัฐพิธีทั้ง ๓
งานรัฐพิธี ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ การทบทวนค่านิยมจังหวัดยโสธร

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
ค่านิยมจังหวัดยโสธรตัวปัจจุบันได้ใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นต้นมา ซึ่งจังหวัดยโสธรได้กาหนดค่านิยมจังหวัด (เดิม) ไว้ว่า “รักชาวบ้าน บริการเป็นเสิศ เชิดชูคนดี” แต่
เนื่องจากค่านิยมของจังหวัดยโสธรที่กาหนดขึ้นมานั้น ข้าราชการในจังหวัดได้ถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้
เปลี่ยนแปลงไป จังหวัดจึงได้ยกร่างค่านิยมจังหวัดยโสธร (ใหม่) คือ “มุ่งมั่นปฏิบัติงาน บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว
ยึดเหนี่ยววิถีอีสาน” โดยมีความหมายดังนี้
มุ่งมั่นปฏิบัติงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่จังหวัดยโสธรมีความตั้งใจ มุ่งมั่นทางานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเน้น
การทางานแบบยึดผลลัพธ์ และใช้ทรัพยากรของราชการให้คุ้มค่า
บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง เจ้าหน้าที่จังหวัดยโสธรปรับรูปแบบการทางาน โดยมุ่งเน้นการแสวงหา
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ยึดเหนี่ยววิถีอีสาน หมายถึง เจ้าหน้าที่จังหวัดยโสธรปฏิบัติงานด้วยความสอดคล้อง กลมกลืนกับวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชนชาวอีสาน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
จังหวัดยโสธรจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป
ประธาน
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา สานักงาน กพร. ได้กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานเชิงคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA การสร้างค่านิยมของจังหวัด ซึ่งจังหวัดยโสธรได้มีการใช้
ค่านิยมตัวเดิมเป็นเวลา ๕ ปี และสมควรที่จะปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี ซึ่งได้

-๑๐กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์สู่สากล” และจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีการทดลองใช้
รูปแบบ Yasothon Model ใน ๒๗ หมู่บ้าน ๙ อาเภอ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นชาวบ้านมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และจะได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผมได้นาเรียน
ไปแล้วในเรื่องการสลายกรอบกระทรวง ทบวง กรม มารวมกันเป็นกรมยโสธร ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ให้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๕ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

คลังจังหวัดยโสธร
มีนาคม ๒๕๕๖
งบรายจ่าย
งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒๒
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓,๑๑๗.๙๐
๖๕๑.๖๘
๓,๗๖๙.๕๗

เบิกจ่าย
๒,๖๒๙.๘๘
๑๔๙.๒๘
๒,๗๗๙.๑๗

ร้อยละ
๘๔.๓๕
๒๒.๙๑
๗๓.๗๓

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ อยู่อันดับที่ ๑๓ ของประเทศ
การเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักได้รับการทักท้วงจากกรมบัญชีกลางว่า ไม่ให้แพทย์สั่งจ่ายยานอกบัญชียาหลัก
ซึ่งแพทย์ผู้รักษาจะต้องระบุตามเงื่อนไขว่า การสั่งจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น และยา
ที่ผู้ป่วยร้องขอจากแพทย์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยจะต้องจ่ายเอง ซึ่งในบางกรณีแพทย์ผู้ทาการรักษาสั่งจ่ายยา
นอกบัญชียาหลักให้ออกใบรับรองในใบสั่งยาตามเหตุผล คือ จะต้องออกใบสั่งยาเป็นรหัส ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่ได้ห้าม
ไม่ให้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแต่ประการใด เพียงแต่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาจะต้องกาหนดรหัส A, B, C… ไว้ท้ายบัญชียานั้น
การเป็นสมาชิก กบข. ซึง่ กรมบัญชีกลางได้นาเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (๒๖ มีนาคม
๒๕๕๖) ถ้าเป็นไปได้แนวทางการแก้ไขการเป็นสมาชิก กบข. เราจะทาการแก้ไขเฉพาะสมาชิกที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิก
คือ เป็นข้าราชการก่อนวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๐ จึงจะมีสิทธิว่าจะเข้าเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่เข้าเป็นสมาชิก กบข.
และท่านเลือกที่จะเป็นสมาชิก กบข. แล้วในปัจจุบันท่านมีความเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิก กบข. ไม่เหมาะสม ท่าน
ได้รับผลประโยชน์ไม่เพียงพอ และทางกรมบัญชีกลางได้ให้ข้าราชการได้ตัดสินใจใหม่ ในปัจจุบันสมาชิก กบข.
ที่เป็นสมาชิกแบบสมัครใจ มีทั้งสิ้น ๙๗๗,๗๐๙ คน ซึ่งเป็นข้าราชการที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ จานวน ๗๖๗,๘๖๗
คน และเป็นผู้ที่ได้รับบานาญ จานวน ๒๐๙,๘๔๒ คน การเปลี่ยนวิธีการคิดบานาญจากสูตร กบข. ไปสู่แนวคิดปกติ
เราจะเริ่มจากสมาชิก กบข. ที่เป็นสมาชิกโดยสมัครใจและจะใช้สิทธิจากการออกจากการเป็น สมาชิก กบข. หรือไม่
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายกาหนด มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เฉพาะข้าราชการที่ยังปฏิบัติงานอยู่
ไม่ใช่ข้าราชการที่รับบานาญ หรือเกษียณอายุราชการแล้ว สมาชิกภาพจะหมดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรณีข้าราชการ
ใช้สิทธิ์เลือกออกจากการเป็นสมาชิก กบข. ก็จะได้รับเงินสะสมและเงินปันผลจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ หรือ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และสมาชิกผู้นั้นจะไม่ได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ รวมทั้งดอกผล

-๑๑ของเงิน ทั้ง ๓ ประเภท แต่จะนาเงินนั้นไปใช้ในบัญชีเงินสารองเพื่อเบิกจ่ายต่อไป เงินจานวนดังกล่าวจะอยู่ในบัญชี
เงิน กบข. และเมื่อข้าราชการออกจากราชการไม่ว่าจะกรณีใดและรับเงินบานาญ จะคิดจากสูตรบานาญเดิมไม่ใช่จากสูตร
กบข. เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ ÷ ๕๐ ไม่ได้ใช้เงินถัวเฉลี่ย แต่ในกรณีไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ออกจาก
ราชการก่อนมีกฎหมายบังคับใช้ คือ ออกจากราชการก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ใช้สิทธิ์เลือกไม่เกินวันที่ออก
จากราชการ และหากข้าราชการผู้นั้นแสดงความประสงค์ไว้แล้วว่าจะออกจากการเป็นสมาชิก กบข. แต่ถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ ยังคงเป็นสมาชิก กบข. อยู่ แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่ตัดสินใจเลือก
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถือว่าท่านหมดสิทธิ์การเลือกแล้ว
ในกรณีของผู้รับบานาญ ผู้รับบานาญทีจ่ ะออกจากการเป็นสมาชิก กบข. จะต้องมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก
กบข. โดยสมัครใจ ให้เลือกว่าจะออกจากการเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ เลือกได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แล้ว
ไม่ต้องคืนเงินสะสมเพราะถือว่าเป็นเงินสะสมของตนเอง แต่จะต้องคืนเงินประเดิ ม เงินสมทบ เงินชดเชย และดอกผล
โดยวิธีการหักกลบลบกับเงินบานาญรายเดือนที่คิดตามสูตรเงิน กบข. โดยคิดย้อนไปจนถึงวันที่ออกจากงาน ไปจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ คิดประจาทุกเดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อคิดหักกลบลบกันแล้ว จะจ่ายเงินก้อนหักจาก
เงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย และดอกผลจากเงินทั้งหมด สาหรับส่วนต่างถ้าต้องคืนให้รัฐ ต้องคืนภายในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่จะจ่ายเงินจากสูตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ประธาน
ขอให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังส่วนราชการต่างๆ ให้ได้รับทราบ และในเรื่องนี้ ครม. ยังไม่มีมติเห็นชอบ
ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลกาลังแก้ไขปัญหาของ กบข. ซึง่ มีความรู้สึกว่าสมาชิก กบข. ได้รับเงินน้อยกว่า และเมื่อมีมติ ครม.
ออกมาเมื่อใดขอให้แจ้งให้ส่วนราชการได้รับทราบ และให้คลังจังหวัดทาเป็นตารางเปรียบเทียบด้วยว่าถ้าเป็นสมาชิก
กบข. ต่อไป จะได้รับผลประโยชน์อย่างไร
นายแพทย์โรงพยาบาลยโสธร
รหัส A, B, C …

สาหรับยานอกบัญชียาหลักผู้ป่วยสามารถใช้ยานอกบัญชียาหลักได้ แต่จะต้องกาหนด

ประธาน

สาหรับยานอกบัญชียาหลักแพทย์ผู้รักษาสามารถจ่ายยาได้

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดการใช้พลังงานในช่วงวิกฤตพลังงาน

พลังงานจังหวัดยโสธร การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน กรณี ประเทศเมียนมาร์ หยุดจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยใช้พลังงานธรรมชาติจากประเทศ
เมียนมาร์ ๓๘% ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา และแหล่งเยดากุน ซึ่งในแหล่งยาดานาได้เกิดปัญหาการ
ทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งประเทศเมียนมาร์ได้มีโครงการที่จะซ่อมแซมมาโดยตลอด ซึ่งในปี ๒๕๕๖
ได้มีแผนที่จะทาการ Shut down สร้างการจ่ายก๊าซและซ่อมแซมแท่นเจาะ ในปี ๒๕๕๗ มีแผนที่จะ Shut down
อีกครั้ง ในการซ่อมแซมในส่วนของที่พักอาศัย ซึ่งจะมีการ Shut down การจ่ายก๊าซ และจะมีผลการจ่ายไฟ
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน เราจะได้ก๊าซประมาณ ๓ หมื่นเมกะวัตต์
ก็จะเหลือการใช้ก๊าซประมาณ ๒ หมื่นเมกะวัตต์ ซึ่งก็จะกระทบกับการใช้ก๊าซของประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบมาก
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เพราะหลังจากนั้นจะเป็นช่วงวันหยุดยาว ซึ่งจะมีผลกระทบในภาคการผลิต เนื่องจาก

-๑๒ยังเหลือพลังงานสารองประมาณ ๗๐๐ เมกะวัตต์ จึงได้ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยให้ดาเนินการตาม
โครงการ ๓ ป. คือ ป.ปิดไฟ ป.ปรับแอร์ ป.ปลดปลั๊ก เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน
ประธาน

ขอความร่วมมือในการประหยัดการใช้พลังงานในห้วงดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๗ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธรได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ รวม ๗ วัน ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ฯ
ว่า “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” โดยมีเป้าหมายดาเนินการให้สามารถลดจานวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ ซึง่
ในระหว่างการรณรงค์ ก็จะมีการประชุมสรุปสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรีย งกัน และจังหวัดยโสธรได้ร่วมกับสมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธรร่วมจัดทา “โครงการส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร เทิดไท้องค์ราชินี” โดยมีการประกวดจุดตรวจหลัก ระดับอาเภอ ๙ อาเภอ จานวน ๒๗
จุด โดยพิจารณาจากการจัดตั้งจุดตรวจที่ได้ตามมาตรฐานการจัดตั้งจุดตรวจ และการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน โดยมีรางวัลการประกวด ดังนี้
รางวัลที่ ๑
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศเกียรติคุณ จานวน ๖ รางวัล
การดาเนินการมีขั้นตอน ดังนี้
๑. กาหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมกับพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร (๑๑ เมษายน ๒๕๕๖)
๑. ตรวจติดตามประเมินผล และพิจารณาคัดเลือกจุดตรวจหลักทั้ง๒๗ จุด ที่ได้ตามมาตรฐานการจัดตั้งจุด
ตรวจตามที่กาหนดไว้ และมีการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ในระหว่างวันที๑๑
่ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖
๒. ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร (๑๘ เมษายน ๒๕๕๖) กาหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมกับพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ประธาน
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ –
๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีจุดตรวจหลัก ๒๗ จุด ฝากอาเภอ ทุกอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นหลักคือ
การควบคุมความเร็ว และปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีคือปัญหาการเมาสุรา ขอให้ช่วยกันควบคุม และในกรณีรถจักรยานยนต์
ถ้าผู้ขับขี่เมาสุราให้ยึดกุญแจรถไว้เลย และอุบั ติเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายรอง ฝากแขวงการทางยโสธร กับสานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร สาหรับแขวงการทางยโสธรให้ดูในถนนสายหลัก บริเวณใดที่มีการก่อสร้างถนน บริเวณใด
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทางระหว่างอาเภอป่าติ้ว– จังหวัดยโสธร และเส้นทางตั้งแต่สแยกบ้
ี่ านตับเต่า ไปอาเภอเลิงนกทา

-๑๓ที่กาลังการก่อสร้างถนน ฝากกาชับแขวงการทางยโสธรในเรื่องป้ายเตือน และไฟฟ้าส่องสว่างด้วย
ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรได้รับความร่วมมือจากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ได้บริจาคเงินเพื่อ
สมทบโครงการ จานวน ๑ แสนบาทเศษ
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๘ สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดยโสธร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖ ขณะนี้จังหวัดได้
ประกาศภัยแล้งตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร จานวน ๙ อาเภอ ๗๗ ตาบล ๘๑๐
หมู่บ้าน ๘๑,๙๑๕ ครัวเรือน ซึ่งได้ช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้ประสบสถานการณ์ภัยแล้งโดยมีการแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภค
โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ ๒ แสนบาทเศษ สาหรับการช่วยเหลือจังหวัดยโสธรได้
ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
๑. ขอรับการสนับสนุนถังน้ากลาง จานวน ๒,๑๒๗ ใบ (กรม ปภ.แจ้งว่าจะจัดหาถังน้ากลางให้และให้จังหวัด
เตรียมการจ้างแรงงานราษฎรทาฐานรองถังน้ากลาง)
๒. ขอรับการสนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้าซัมเมอร์ส จานวน ๒๐๐ บ่อ (ส่วนกลางแจ้งว่า
จะสนับสนุนให้จังหวัดยโสธร โดยให้จังหวัดดาเนินการ ๔๗ บ่อ กรมทรัพยากรน้าบาดาล ๔๘ บ่อ)
๓. ของบประมาณค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกน้า และค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน ๙๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. เสนอโครงการขุดลอกแหล่งน้าแก้ไขภัยแล้ง รวม ๑๖๕ โครงการ รวมเงินงบประมาณ ๓๒๑,๒๑๔,๗๓๔ บาท
(ยังไม่ได้รับแจ้ง)
ประธาน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ได้จากัดวงเงินให้เป็นอานาจของจังหวัดพิจารณาและ
ในการดาเนินการภาครัฐ ในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๕ จังหวัดยโสธรได้มีประกาศภาวะฝนทิ้งช่วง และได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จานวน ๑๙๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงเกษตร โดยมีนายอาเภอ ทุกอาเภอ ได้ช่วยดูแลในเรื่อง
ในการช่วยเหลือราษฎร โดยมีหลักการว่า จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม น้าจะต้องไม่ขาด แต่ก็ยังมีบางอาเภอที่มีสถานการณ์
น้าที่วิกฤตอยู่ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

การนาเสนอโดยเอกสาร

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๕ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง ประจาปี ๒๕๕๖”
(จังหวัดเคลื่อนที)่ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ (สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดยโสธร)

-๑๔๔.๓ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๔ การสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้และบริการข้อมูล “เมืองเก่า : ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า”
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องที่นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดยโสธรได้กล่าวถึงปัญหาไข้เลือดออกระบาด ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างมาก
ซึ่งจังหวัดยโสธรก็เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากยุงลาย ซึ่งในระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือน
เมษายน มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกแล้ว ซึ่งในเดือนพฤษภาคมจะมีฝนตกซึ่งจะทาให้การแพร่ระบาดมีมากขึ้น
ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน
หลังจากที่หลวงตาพวง ได้ละสังขารไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ และศิษยานุศิษย์ได้ปรึกษากัน
และสิ่งที่หลวงตาพวงมีความประสงค์ที่จะทามากในขณะที่มีชีวิตอยู่ คือ ต้องการสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง ซึ่งศิษยานุศิษย์
มีความพร้อมที่จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดศรีธรรมาราม ซึ่งจะเป็นวันเริ่มต้น
โดยจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นทุนประเดิม ซึ่งการเงินจะมีอยู่ ๒ ส่วน และในขณะนี้ศิษยานุศิษย์มีทุน จานวน ๑
ล้านบาท และในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ จะเป็นการระดมทุนเพื่อรวบรวมเงินในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง
ขอเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวงในครั้งนี้
ที่ประชุม

รับทราบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต ๑๑ (อุบลราชธานี) โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้จัดทาโครงการรณรงค์
และคัดกรอง
และผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ ขึ้น ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายรักษาให้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
เบาหวาน ซึ่งจะได้ทาการเปลี่ยนเลนส์ตา จานวน ๙๐๐ ดวง ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้ว จานวน ๒๖๐ ดวง ซึ่งได้เชิญ
จักษุแพทย์มาร่วมกันดาเนินการเพื่อดาเนินการให้เร็วขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน– สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะดาเนินการ ณ
โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ผู้ป่วยจะต้องได้รับการคัดกรองเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ เพื่อประชาชนชาวจังหวัดยโสธรที่สายตามองไม่เห็นได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วย
เบาหวาน และผู้ป่วยสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งจะได้ดาเนินโครงการนี้ไปเรื่อย ๆ ถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก .สช.
สป
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๕วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า
และในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ มีส่วนราชการที่บูรณาการงานเข้าไป ประกอบด้วย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดยโสธร สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และส่วนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงาน เทศบาลเมืองยโสธร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จึงได้บูรณาการภายใต้ชื่องาน “การจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน”
ซึ่งจะมีมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย ในช่วงเช้ามีพิธี
ทาบุญตักบาตร และไหว้ศาลเจ้าปู่เจ้าพ่อหลักเมือง และในช่วงเย็นจะมีจาหน่ายสินค้าจาก ๙ อาเภอ และจะมีการแสดง
ดนตรีไทย ตลอดจนมีการประชันกลองยาว หมอลาเพลิน และภาพยนตร์ย้อนยุค นอกจากนี้จะมีการตรวจสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุและมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการมอบโล่รางวัลแก่ผู้ ดูและ
ผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพจิตอาสาดีเด่น และดีมาก จานวน ๓ ท่าน และมีการมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น และจะมีการมอบ
ของขวัญแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว จานวน ๑๓๒ ครอบครัว
ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนเด็กชนบท และขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า
ในกองทุนเพื่อเด็กชนบทในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
ณ วัดป่าบ้านค้อใต้ ตาบลค้อเหนือ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคและร่วม
ทอดผ้าป่าในครั้งนี้
ประธาน
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กชนบทในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ลงนามขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการสร้างโบสถ์ดิน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร ไปประชุมร่วมกับเลขานุการรัฐสภา ซึ่งโบสถ์ดิน
๑ ใน ๙ ของประเทศไทย จะทาการก่อสร้าง ณ วัดสิงห์ทอง อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะได้มีการประชุมปรึกษาการดาเนินการต่อไป
พาณิชย์จังหวัดยโสธร นางสาวสมใจ ลิ้มธนาสวัสดิ์ เจ้าของบ้านดินคนเดิม ได้บริจาคบ้านดินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
บ้านดิน และเป็นศูนย์ประวัติความเป็นมาของบ้านสิงห์ท่า จังหวัดได้ประสานไปยังกรมศิลปากรเพื่อทาการซ่อมแซมบ้านดิน
เพื่อให้คงสภาพเดิมมากที่สุด และในขณะนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมทุกวันพุธ
ประธาน

บ้านดินหลังนี้มีอายุ ๑๐๐ ปีเศษ สร้างด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน โครงสร้างทาด้วยไม้ ซึ่งหาดูได้ยากมาก

ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๖สรรพากรพื้นที่ยโสธร การยื่นแบบเสียภาษีประจาปี ๒๕๕๕ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะสิ้นสุดการยื่นแบบเสียภาษี
วันที่ ๓๑ มีนาคม แต่ในปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการ จึงเลื่อนการยื่นแบบเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ นอกจากนี้ยังสามารถยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
Internet ได้ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
ที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชย์จังหวัดยโสธร การรับจานาข้าวนาปรังมีหลักเกณฑ์เหมือนเดิม แต่ราคาข้าวจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
ข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐% ราคาตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ข้าวเปลือกปทุม
ราคาตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท
ข้าวเปลือกเหนียว
ราคาตันละ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาท
ซึ่งจะเริ่มโครงการวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดยโสธรจะมีผลผลิตข้าวออกมาในช่วงต้น
เดือนเมษายน ละข้าวที่มีอายุต่ากว่า ๑๑๐ วัน ๑๘ สายพันธ์ ทางโรงสีจะไม่รับจานา รายละเอียดปรากฏตามสาร
พาณิชย์ที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ

ผอ.ปปช.ประจาจังหวัดยโสธร สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ที่ ๒๑๑/๒๑๒
ถนนอรุณประเสริฐ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งมีงานหลักอยู่ ๓ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการกับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในการเผยแพร่การดาเนินการ และการเผยแพร่เรื่องผลของการทุจริตต่าง ๆ การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการ
กล่าวอ้างการทุจริต และการตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นจริง รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
โดยเน้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายเร่งด่วนคือการเร่งหากรรมการสรรหาคือกฎหมายกาหนดไว้ว่าจะต้องมี
กรรมการ ปปช.ประจาจังหวัดทุกจังหวัด โดยจะมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ปปช.ประจาจังหวัดยโสธร จาก ๙
หน่วยงาน จะมาคัดเลือกสรรหา คณะกรรมการ ปปช. ให้เหลือ ๓ คน
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
ลงชื่อ เติมศักดิ์ มูลสาร ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

