ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๘๐๕๓

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ทุกอาเภอ ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ประจาศาลจังหวัดยโสธร ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผู้อานวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธรประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังคม
จังหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๖๗๐๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่หากหน่
) วยงานใดประสงค์จะนา
เรื่องเข้าที่ประชุม ขอให้สรุปข้อมูลส่งจังหวัดจานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
หากพ้นกาหนดจังหวัดจะนาเข้าวาระการประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้า
หน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 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 ๑๐/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
----------------------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๒. นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๓. นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๔. นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ รกท.ปลัดจังหวัดยโสธร
๕. นายสันไชย ฉายวิเชียร อัยการจังหวัดยโสธร
๖. นายวรวุฒิ วัฒนอุตถานนท์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๗. นางสาวสิริมา วัฒโน
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
๘. นายร่องกี้ พลเยี่ยม พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๙. นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๐. นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๑๑. นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๑๒. นายโพยม แก้วคูณ แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
อาเภอ
๑๔. นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ นายอาเภอเมืองยโสธร
๑๕. นางวิชชุฎา เข็มเพชร แทน นายอาเภอปุาติ้ว
๑๖. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอาเภอกุดชุม
๑๗. นายสุพิช สามารถ
แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
๑๘. นายพิจิตร บุญทัน นายอาเภอเลิงนกทา
๑๙. นายสมเพชร สร้อยสระคู
นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
๒๐. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอค้อวัง
๒๑. นายเกียรติศักดิ์ เอื้อเฟื้อ
แทน นายอาเภอทรายมูล
๒๒. นายนกร ทองจิตร
แทน นายอาเภอไทยเจริญ
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

-๒กระทรวงกลาโหม
๒๔. พ.ท.คณิศร วีระศร
แทน สัสดีจังหวัดยโสธร
กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร สุบุญ คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖. นางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๗. นายกมล ภูเด่นแดน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายนวนิตย์ พลเคน แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายปาจรีย์ นินนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน์ ขนันไทย ประมงจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๒. นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดยโสธร
๓๓. นายบพิธ ชมเชย ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๔. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ แทน
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๖. นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๗. นายประสิทธิ์ ยิ่งกาแหง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๓๘. นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุวิชญ ทองธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๐. นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
ยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๑. นางสาวจินตนา ทังศิริ แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นายพงศ์ศา วงษ์วันทนีย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสมรัก ศรีคง วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

-๓กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายวิชัย วุฒานุรักษ์ แทน
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๙. นายทองอินทร์ ศรีชัย รก.ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๐. พ.ต.อ.เศวก โพนทัน
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.ท.ชวดล พลทะมัย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.ท.เทวิน หนูแก้ว แทน ผู้กับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๔. พ.ต.ท.มนูญ วงศ์ก่อ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
๕๕. พ.ต.ท.ยงยุทธ ภูสมนึก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
๕๖. พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย โชตเศรษฐ์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
๕๘. พ.ต.อ.สมชาย จินดาวณิชย์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรปุาติ้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕๙. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
๖๐. นายพรช เจริญสุข
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.อ.มานพ มาพิทักษ์
รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นายสุรัตน์ สดชื่น
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๔. นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน แทน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๕. พ.ต.พิชิต วันทา
แทน ผบ.ร. ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๖. นายสงวน สืบนาคะ
แทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๗. นายวันชัย เสมอภาค แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๘. นางศิริลักษณ์ สิงห์โต สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

-๔กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖๙. นายบุญนาค อยู่ทองหลาง
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๐. นางวิภาวดี เจียมเจริญสิน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๑. นายทินกร เหลือล้น ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๒. นางปนัดดา ทองเหลือง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗๓. นายไพบูลย์ จันทนอุทัย
รกท.ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๔. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
๗๕. นายสมเกียรติ ไสยมรรคา ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๗๖. นายดารงศักดิ์ หงส์ทะนี
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
๗๗. นางยุพาภรณ์ สาสีเมือง แทน ผอ.สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร
๗๘. นางสาวสุชาดา โพธิคลัง หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๙. นายมงคล แสนวงษา
ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๘๐. นายปรีชา มูลสาร ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๘๑. ว่าที่ ร.ต.วรเดช นุชเจริญ โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๒. นายเกรียงศักดิ์ จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้ยโสธร
๘๓. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๘๔. นายธรรมเชษฐ์ บุญสาธร หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๕. นายสัญชัย พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๖. นายจานง สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๗. นายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๘๘. นายพงศ์ศักดิ์ มาสมาลัย ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๘๙. นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๐. นายบุญสนอง พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๑. นายฤทธา นันทพันธ์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๙๒. นางจินตนา แสงกล้า
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร

-๕๙๓. นายอุบล ธนาสัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
๙๔. นายวรชัย บุตรสิงห์ ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดยโสธร
๙๕. นายสาคร เหล็กกล้า แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๖. นายถาวร ยาวะโนภาส แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๙๗. นายวัฒนา ศรีสุข
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
๑๐๐.นายศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
๑๐๑.นายสุรศักดิ์ เอนกแสน
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๑๐๒.นายช่วงชัย มาตะราช แทน ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๓.นายวิทยา ผุดผ่อง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๑๐๔.นายสารวย ศรีบุตร แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
๑๐๓.นางมาลินี ไขแสง แทน นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
๑๐๕.นายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์
นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
๑๐๖.นายสมาน คาศรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรายมูล
๑๐๗.นายพิฑูรย์ ศรีสอน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
๑๑๐.นายบัญชา พุทธรักษ์
แทน นายกเทศมนตรีตาบล
ฟูาหยาด
๑๑๑.นายพิบูล ฝุายดี
นายกเทศมนตรีตาบล
ตาดทอง
๑๑๒.นายอมร คูเมือง
แทน นายกเทศมนตรีตาบล
เดิด
๑๒๐.นายอาทิตย์ แสงศรี
นายกเทศมนตรีตาบล
ศรีแก้ว
๑๒๐.นายสัมพันธ์ ศรีอุบล นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
๑๒๐.นายวิจารณ์ มาศขาว แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
๑๒๑.นายสมาน วุฒิเสลา แทน นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
๑๒๒.นายพิกุล ทองเฟื่อง แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
๑๒๓.นายยุทธนา ธนาคุณ แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
๑๒๔.นายมิราจ นัยจิต นายกเทศมนตรีตาบลสวาท
๑๒๕.นายนิสสัน มาตะ แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
องค์กรอิสระ
๑๒๑.นางพงศ์มณี วิเศษศรี
แทน ผอ.ประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนฯ
๑๒๒.นายนเรศ สุวรรณกูฎ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
๑๒๓.นางสาวพรพรรณ ยุทธ์รัตนา
รกท.ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยโสธร

-๖องค์กรสาธารณกุศล
๑๒๓.นางรัชตา ลุสวัสดิ์ แทน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
๑๒๔.นายสุกฤษดิ์ วงศ์สุวพิชญ์ แทน ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ภาคเอกชน
๑๒๔.นายไพศาล แสนคุ้ม
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
๑๒๕.นายวสันต์ ธานิสพงษ์ แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
๑๒๗.นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
๑๒๗.นายสุกฤษดิ์ วงศ์สุวพิชญ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๑๒๙.นายพงษ์เทพ เพียรทา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๓๐.นายพีรวัฒน์ โพธิวัฒน์ ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร
๑๓๑.นายปรีชา ศรีอุบล สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
สื่อมวลชน
๑๓๒.ร.อ.วิรัช ขุนทอง หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๓. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
ติดราชการ
๔. รองประธาน กธจ.ยส. ติด
ภารกิจ
๕. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๖. หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร ติดราชการ
๗. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร ติดราชการ
๘. ผู้จัดการสานักงานบริการโทรคมนาคม ติดราชการ
๙. หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
ติดราชการ
๑๐. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ติดราชการ
๑๑. นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก ติดราชการ
๑๒. นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว ติดราชการ
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลปุาติ้ว ติดราชการ
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย ติดราชการ
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
ติดราชการ
๑๘. ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๑๙. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ติดราชการ

-๗๒๐. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๒๑. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตยโสธร ติดราชการ
๒๒. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร ติดราชการ
๒๓. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK) ติดภารกิจ
๒๔. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๒๕. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๒๖. ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
๒๗. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๒๘. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท. ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอภิรัตน์ ปูองกัน
จ่าจังหวัดยโสธร
ปค.จว.ยส.
๒. นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ ปูองกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
๓. นางพิทยาภรณ์ เวชกามา เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
๔. นายครรชิต สลับแสง หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.
๕. นายทานอง บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
๖. นายเติมศักดิ์ มูลสาร เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.ยส.
๗. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.ยส.
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีก่อนการประชุม ๑)
การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี
๒๕๕๖ ระดับจังหวัด จานวน ๔ ราย (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)
๒) การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้อาเภอคาเขื่อนแก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ
คัดเลือก “อาเภอ...ยิ้ม ใสสะอาด ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ที่ทา
การปกครองจังหวัดยโสธร)
๓) การมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงาน ๕ ปีติดต่อกัน (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) และรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจาปี ๒๕๕๖ จานวน ๕ ราย
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร)
๔) การมอบใบรับรองโรงสีที่ผลิตและจาหน่ายข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐาน จานวน ๘
ราย (สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)

-๘๕) การมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต. เมื่อวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๖ จานวน ๖ ราย (สานักงาน กกต. ประจาจังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฒ.โน) สิ้นพระชนม์
ประธาน
ในห้วงนี้เป็นห้วงไว้ทุกข์ให้แก่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฒ.โน) ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖– ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และขณะนี้เป็นช่วง
การฉลององค์กฐินจึงขอให้พิจารณาให้มีการสมโภชองค์กฐินให้เหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๒ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดาเนินการจัดงาน และให้ภาค
ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ การรับพระพุทธมารวิชัยคันธารโลกเชษฐ์
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ศพศ) ได้จัดสร้างพระพุทธมารวิชัยคันธารโลกเชษฐ์เป็นอนุสรณ์ จานวน ๘๐ องค์ เพื่อมอบให้กับจังหวัดทุกจังหวัด โดยจังหวัดยโสธรนามาประดิษฐาน ณ ห้อง
ประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับ
ความสาเร็จของการประหยัดพลังงาน ครบ ๑๐๐%
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๕ ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะค่อนข้างสับสน มีม๊อบดาวกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ช่วยกันสอดส่องดูแลหากมีเหตุใด
ขอให้เจรจากันก่อน เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที คาดว่าในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๖ จะมีสถานการณ์ต่าง ๆ มากพอสมควร
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๖ ขณะนี้ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดตั้งเมืองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้มีการ
ประชุมในเรื่องพืช สัตว์ และการทาการประมง ซึ่งในการประชุมในวันนั้นจะต้องมีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต ๑, ๒ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอินทรีย์
ในโรงเรียน ทราบว่ามีหลายโรงเรียนที่ได้จัดทาเรื่องนี้ไปแล้ว ซึ่งในเรื่องเกษตรอินทรีย์จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กฯ
ที่ประชุม
รับทราบ

-๙๑.๗ เมื่อปี ๒๕๕๕ ได้ทาการรื้อลาทวนไปแล้วครั้งหนึ่ง ในปี ๒๕๕๖ จะเริ่มดาเนินการ
เป็นครั้งที่ ๒ และขอให้มีคาสั่งในการดาเนินการ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ไปจนถึงบ้านน้าคาน้อย โดยจะบูรณาการการดาเนินการระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และในขณะนี้อาคารพญาคันคาก
กาลังเริ่มดาเนินการ ซึ่งเป็นอาคารที่มีตานานบั้งไฟยโสธร ซึ่งจะมีประติมากรรมบั้งไฟ และอาคารพญานาคซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการหาผู้รับจ้าง สาหรับอาคารพญาคันคากผมได้หารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว่าจะเป็น
พิพิธภัณฑ์ซึ่งจะมีตั้งแต่ตานานบุญบั้งไฟ และจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และผมได้ตั้งงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๘ ไว้ ๓๐ ล้านบาท เพื่อจะจัดพิพิธภัณฑ์ ส่วนอาคารพญานาคจะให้เป็น
หอสมุดเฉลิมราชกุมารี ของสานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร อีกส่วนหนึ่งจะเป็น ศูนย์ OTOP และ ศูนย์อาหาร สาหรับ
การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจะได้ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๘ งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ที่ให้ชะลอไว้ ขณะนี้ให้เร่งรัดการดาเนินการแล้ว ซึ่งผมกับ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ) จะต้องเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ กับสานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะติดตามผลของปี ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้งบ Function และงบประมาณ
จังหวัดแจ้งให้จังหวัดรับทราบแล้ว ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือไปยังส่วนราชการที่จะขอรับอนุมัติให้เร่งดาเนินการ งบFunction
จะต้องผ่านกรม ซึ่งกว่าจะจัดสรรให้จังหวัดจะล่าช้า จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการให้ดาเนินการเช่นเดียวกันกับ
งบประมาณจังหวัด ต้องขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติงานว่าห้วงเวลาใดจะดาเนินการอย่างไร จากประสบการณ์
ปีที่ผ่านมาในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเราคุมไม่ได้ และในปีนี้ผมได้เปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้รวดเร็วขึ้น และ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เราจะมี Time Flame ในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง ห้วงเวลาใดดาเนินการอย่างไร
ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ไปดารง
ตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
๑) นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
๒) นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
๓) นายจักรี สุทธศรี ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานบารุงทางอุดรธานี ที่ ๒
๑.๑๐ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
๑) นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดยโสธร
๒) นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

-๑๐๓) นางสาวพรพรรณ ยุทธ์รัตนา ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชานาญการพิเศษ
สานักการข่าวและกิจการพิเศษ สานักงาน ปปช.
๔) นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล พาณิชย์จังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม พาณิชย์จังหวัดหนองคาย
๕) นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอานาจเจริญ
๖) นายมงคล แสนวงษา ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการส่วนสารวจและออกแบบ สานักทางหลวงที่ ๗
อุบลราชธานี
๗) นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๘) ว่าที่ ร.ต.วรเดช นุชเจริญ โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
๙) นายดารงศักดิ์ หงษ์ทะนี หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา สานักพัฒนาอาหารสัตว์
๑๐) นายบพิธ ชมเชย ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
ตาแหน่งเดิม หัวหน้างานทะเบียนเรือ สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขต ๗ ภูเก็ต
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ประธาน รายงานการประชุมฯ ครั้งที่
๙/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ มีจานวน ๒๐ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การบริจาคเงินสมทบเข้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงประทานพระดารัสแก่คณะอนุกรรมการอานวยการโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE และผู้เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE เมื่อวันอังคารที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE

-๑๑และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึ้นไป เพื่อสมทบเข้ากองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
ที่ก่อตั้งใหม่
จังหวัดยโสธรได้ทาการประชาสัมพันธ์ ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ
TO BE NUMBER
ONE จานวน ๓๙,๐๑๘ บาท จาก ๒๒ หน่วยงาน หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคเพิ่มเติมสามารถ
นาส่งได้ที่สานักงานจังหวัดยโสธร หรือ สานักงาน ศพส.จ.ยส. ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ภายใน
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ประธาน จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดระดับเพชร ซึ่งมีเพียง ๓ จังหวัด คือ ขอนแก่น ภูเก็ต และยโสธร
ขอความร่วมมือร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มอบนโยบายไว้ จังหวัดยโสธรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๒ โครงการ วงเงิน
๑๗๕.๖๒๔๘ ล้านบาท โดยในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้
กาหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔ ของวงเงินงบประมาณ และเปูาหมายการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของวงเงินงบประมาณ
สาหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมได้ จานวน ๑๕๗.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๑ (ซึง่ ต่ากว่าเปูาหมายทีร่ ฐั บาลกาหนด)
จัดเป็น จัดเป็นลาดับที่ ๒๐ ของประเทศ สาหรับงบลงทุนได้รับการจัดสรร จานวน ๑๒๙.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้
๑๑๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ (ซึ่งบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนด) ประเด็นที่ทาให้งบลงทุนเบิกจ่ายเกิน
เปูาหมาย คือ การดาเนินการตามที่กาหนดไว้ มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน ตามแผน รักษาวินัยการบริหารงบประมาณ
การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องว่าถ้ามีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนก็จะบริหารจัดการตามแผนได้ก็
จะทาให้การดาเนินงานในงบประมาณต่าง ๆ สามารถดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ เปูาหมายที่
รัฐบาลกาหนดไว้จะสูงขึ้น งบประมาณภาพรวมกาหนดไว้ที่ ๙๕ % งบลงทุนกาหนดไว้ที่ ๘๒ % ขณะนี้ภาพรวมของ
ประเทศ จังหวัดยโสธรอยู่ลาดับที่ ๒๐ ของประเทศ
ประธาน ขอนาเรียนในวาระที่ ๓.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร
ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๑๒หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละ
๔๕.๒๓
๓๓.๐๙
๕๖๐.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่าย

งบรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
งบประจา
๔๗.๖๘
๒๑.๕๗
งบลงทุน
๑๗.๕๐
ภาพรวม
๖๕.๑๘
๒๑.๕๗
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จานวน
๕๕.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๓ ล้านบาท
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๖ เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยที่ด้านอุปสงค์ขยายตัวลง
ตามการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับด้านอุปทานโดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ส่วนด้านการลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังหดตัวเล็กน้อย
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีผลผลิต
เกษตรกรรมในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๙ ชะลอลงจากร้อยละ ๓๑.๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังหดตัวเนื่องจากเป็นฤดูฝน
เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังลง อาชญาบัตรสุกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๔ ตามความต้องการของตลาดประกอบ
กับการขออาชญาบัตรโคเนื้อ และสุกรลดลง สาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง โดยดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๒๕.๘ ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๑ โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้
ไฟฟูาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มขึ้น และทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมในจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๔ สาหรับเครื่องชี้ภาคบริการขยายตัวร้อยละ ๘.๗ ยอดขายส่งขายปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๔ ลดลง
จากที่ขยายตัวร้อยละ ๘.๕ ในเดือนที่ผ่านมา
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๘.๒ ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๑ เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ และจานวนรถจักรยานยนต์จด
ทะเบียนใหม่ลดลง สาหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๕ ชะลอ
ลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๗ เป็นผลจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมลดลงร้อยละ ๓๘.๒ จากที่ขยายตัวร้อย
ละ ๑๔.๙ และสินเชื่อเพื่อการลงทุนลดลง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐบาลยังคงมีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา
โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาลหดตัวร้อยละ ๕.๙ จากที่หดตัวร้อยละ ๗.๓ ในเดือนก่อน เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจาลดลงร้อยละ ๙.๗ จากที่ลดลงร้อยละ ๑๕.๒ ในขณะที่รายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๓.๖ ในเดือนที่ผ่านมา
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ ๒๕.๑ เป็นผลจากปริมาณ
ผลผลิตภาคเกษตรกรขยายตัวร้อยละ ๑๗.๙ จากปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น และปริมาณการอาชญาบัตรสุกร
เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด
ด้านการเงิน พบว่าสภาพคล้องในระบบสถาบันการเงินมีกรขยายตัวของสินเชื่อสูงกว่าเงินฝาก โดยด้านสินเชื่อ
ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๓ จากการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ด้านเงินฝากขยายตัวร้อยละ ๔.๖

-๑๓เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัด ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๘
จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๗ สาหรับการจ้างงานในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๗
ด้านการคลัง มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จานวน ๗๖๐.๑ ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ ๕.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายรายได้ประจา จานวน ๔๖๙.๙ ล้านบาท
หดตัวร้อยละ ๙.๗ ส่วนรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่าย จานวน ๒๙๐.๒ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒.๒
สาหรับการจัดเก็บรายได้ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีจานวนทั้งสิ้น ๔๖.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๕ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสานักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร และสานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธรจัดเก็บภาษาเงิน
ได้เพิ่มขึ้นทุกประเภท ยกเว้นอากรแสตมป์ สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ขาดดุลจานวน ๗๑๔.๑
ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงไตรมาสแรก หน่วยงานใดที่มีงบประมาณในการอบรมให้เบิกจ่ายได้ ๕๐ %
ของงบอบรมที่ได้รับจัดสรร
(ไตรมาสแรก เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประธาน จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปแล้ว ต้องเบิกจ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมให้ได้ ๕๐%
ในไตรมาสแรก
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ตามรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธรที่ผ่านมาสอดคล้องซึ่งกันและกัน
เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย และกาลังซื้ออยู่ในเกณฑ์ต่า ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น จะต้อง
จัดระบบในการดาเนินการใหม่ คือ ต้องดาเนินการตามแบบแผน จะต้องจัดทา Time Flame ให้ชัดเจน
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่าย
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ
๑๕๙,๖๔๗,๕๐๐ ล้านบาท ได้สั่งการให้ส่วนราชการจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร ซึ่งได้มีบางหน่วยงานจัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการแล้วแต่ยังเป็นส่วนน้อย ประเด็นตามที่ท่านคลังจังหวัด
ยโสธรได้นาเรียนไปแล้ว ถ้าเป็นงบประมาณในการฝึกอบรมสัมมนาจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ ๕๐% ภายในสิ้นไตรมาสที่ ๑
(ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖) มิเช่นนั้นทาให้เกิดปัญหาเพราะว่าเป็นมติ ครม. ซึ่งได้มีการแจ้งไปยังส่วนราชการแล้ว
งบลงทุนจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สาหรับงบประมาณจังหวัดจะต้อง
ดาเนินการให้เร็วขึ้น ได้มีการแจ้งส่วนราชการให้เร่งรัดการดาเนินงาน ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้อนุมัติ
โครงการงบลงทุนเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ และจะต้องเบิกจ่ายงวดแรกให้ได้ภายในสิ้นไตรมาสที่ ๑ งบจังหวัดจะมีแผน
ที่ชัดเจนในแต่ละไตรมาสจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ ว่าจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาที่ได้กาหนดไว้
ซึ่งจังหวัดได้มีการซักซ้อมและสั่งการไปแล้วก็ขอให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติตามแผน ในส่วนงบประมาณ Function
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้สั่งการเพิ่มเติม ให้ท่านคลังจังหวัดจัดทาแผนเช่นเดียวกันกับงบประมาณจังหวัด ซึ่งเป็น
จุดบกพร่องของปี ๒๕๕๖ ขอเรียนให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ในส่วนของงบลงทุนจะต้องให้ความสาคัญ
ในกรณีที่เงินงบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรรสามารถหาตัวผู้รับไว้ก่อนได้ แต่จะต้องระบุเงื่อนไขว่าจะสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอเรียนว่าในปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณช้า แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการเบิกจ่าย
จะต้องสูงขึ้น

-๑๔ประธาน ขณะนี้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบแล้ว ให้ดาเนินการหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน ๑. งบฝึกอบรมจะต้อง
เบิกจ่ายให้ได้ ๕๐% ภายในไตรมาสแรก ๒. การก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ ผลการประชุม “ติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กาหนดการให้ทุกจังหวัดทบทวนแผนเพื่อให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งได้มีการประชุมและการประชาคม ผ่าน กบจ. เมื่อ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ส่วนกลางได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุม และผู้บริหารระดับกระทรวง กรม เข้า
ร่วมประชุมโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม ประเด็น แผนจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ทางสภาพัฒน์ให้
ความเห็นในเรื่องของคุณภาพของแผน ว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ประมาณ ปรากฏว่ามีความสอดคล้อง ๘๕% และนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่แต่ละจังหวัด
ได้จัดทาจะมีประเด็นที่ให้จังหวัดทาเพิ่มเติม ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย่าว่าให้จังหวัดหาตัวตนของจังหวัด หาเอกลักษณ์
ของจังหวัด และอัตลักษณ์ของจังหวัดให้ชัดเจนว่าจังหวัดนั้นจะเป็นอะไรจะทาอะไร และสามารถทาได้แค่ไหน สาหรับ
จังหวัดยโสธรดูในภาพการนาเสนออยู่ในเกณฑ์ ๘๐% ขึ้น ส่วนกลางได้ให้ข้อสังเกตว่าจะสามารถทบทวนสิ่งใดจะดูใน
เรื่องใดกลางตัวชี้วัดของประเทศ ที่ให้ทุกจังหวัดใช้ตัวเดียวกัน ซึ่งตัวชี้วัดจังหวัดมีอยู่ทั้งหมด ๒๖ ตัวชี้วัด ให้ดูว่าตัวชี้วัด
ใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดย ๑. ทางจังหวัดก็กลับมาดูเปูาหมายที่เสนอในแผนว่าสามารถทาให้ตัวชี้วัดนี้ขยายได้หรือไม่ ๒.
จังหวัดจะต้องทาเอง หรือจังหวัดจะเสนอให้ Function อื่น ๆ ดาเนินการให้ ตัวชี้วัดบางตัวที่ได้เสนอความต้องการไป
แล้วให้ Function เป็นผู้ดาเนินงาน ซึ่งจะต้องมีการหารือและสั่งอีกอีกครั้ง ในส่วนของจังหวัดยโสธรท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้นโยบาย และให้สานักงานจังหวัดยโสธรตั้งเรื่องเพื่อที่จะได้หารือและทบทวนตัวชี้วัด เป็นประเด็นในเรื่องตัวชี้วัด
ซึ่งมีทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด ที่จะต้องดู คือ
๑) ขนาดเศรษฐกิจ ๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
๓) ผลิตภาพแรงงาน ๔) สัดส่วนคนจน
๕) สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ๖) ค่าเฉลี่ย
O-Net ม.๓
๗) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาไม้ ๘) การเข้าถึงน้าประปา
๙) อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร
ซึ่งจะต้องดูว่าจะสามารถขยายเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร ในส่วนของแผ่นพัฒนาจังหวัดยโสธรมีทางออกในการขยับตัว
แผนพัฒนา เน้นในเรื่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และในเรื่องของผลิตภาพแรงงาน ถ้าเทียบในระดับประเทศก็ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ต่า ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็หวังว่าในเรื่องของผลิตภาพแรงงาน ไม่ใช่ให้จังหวัดทา จะต้องให้กระทรวงที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการหารือกัน ว่าจะสามารถช่วยให้จังหวัดได้อย่างไรซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรม
อีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาคือสัดส่วนคนจน ภาคอีสานถือว่าต่าถ้าเทียบกับภาคกลาง ในส่วนนี้จังหวัดจะต้องช่วย
ตัวเองก่อน หลังจากนั้นกรมจะเข้ามาช่วย จังหวัดยโสธรจะต้องดาเนินการในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจ สัดส่วนคนจน
ผลิตภาพแรงงาน จาก ๒๖ ตัวชี้วัด ตกเกณฑ์เพียง ๙ ตัวชี้วัด ทิศทางการพัฒนาจังหวัดคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้
เพียงแต่ว่ามาเติมเต็มข้อมูลเท่านั้น ในเรื่องของการศึกษาก็มีปัญหาอยู่เพียงค่าเฉลี่ย O-Net ม. ๓ ไม่ถึงค่ากลาง
ส่วนเรื่องของสุขภาพโดยรวมในระบบประกันสังคม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีผ่านค่ากลางของประเทศ และที่ยังเป็นปัญหา

-๑๕พอสมควรคือเรื่องพื้นที่ปุาไม้อยู่ในเกณฑ์ติดลบ เรื่องของการเข้าถึงน้าประปา ส่วนกลางจะให้จังหวัดเติมเต็มในเรื่องของ
ข้อมูล ในการดึงเปูาหมายตัวชี้วัดที่ติดภารกิจที่เป็นหน้าที่ของจังหวัดให้ขยับเข้ามา ให้หาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัด
ในการเติมเต็มข้อมูลของจังหวัด
ประธาน กาหนด ๒๖ ตัวชี้วัด จะมีการหารือย่อยอีกครั้งหนึ่ง ให้เตรียมแต่ละตัวชี้วัดมีองค์ประกอบใดบ้าง
ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ๑. ต้องหาอัตลักษณ์ตัวเองให้ได้ ๒. ไปทาให้ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ให้ขยับขึ้นมา
ผลที่ออกมาของจังหวัดยโสธรสูงกว่าสภาพัฒน์ ซึ่งทาให้สภาพัฒน์ไม่ยอมรับ ให้เปรียบเทียบองค์ประกอบของตัวชี้วัดแล้ว
เอามาเทียบกับจังหวัด และให้คิดข้อกาหนด ซึ่งจะได้มีการหารืออีกครั้งหนึ่ง ภาพรวมแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี จังหวัด
ยโสธร ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ชัดเจน สมบูรณ์ ในตัวแผนพัฒนาจังหวัดนั้นในแต่ละยุทธศาสตร์ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนใดบ้าง ส่วนจังหวัดก็มีงบ Function ที่ให้การสนับสนุน บางตัวชี้วัด เช่น ค่าเฉลี่ย
O-Net ส่วนกลางจะต้องเข้ามาช่วยซึ่งเราทาเองไม่ได้ ทาได้เฉพาะเด็กที่อยู่ในความดูแล การเข้าถึงน้าประปา สภาพัฒน์
เอาข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นเกณฑ์ ไม่ใช่ข้อมูลของท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้จัดทา ซึ่งจังหวัด
ได้มีหนังสือแจ้งไปยังอาเภอ ทุกอาเภอแล้ว จะต้องขออนุญาตตาม พรบ. ซึ่งอยู่ในการวินิจฉัยของกฤษฎีกาว่าการประปา
ท้องถิ่นไม่ใช่องค์กรของรัฐว่าด้วย พรบ.ควบคุมการประกอบกิจการน้าประปา ซึ่งพื้นที่ใดจะทาน้าประปาจะต้องขอ
อนุญาต ซึ่งสามารถขออนุญาตได้ที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ฝากประชาสัมพันธ์ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกิจการประปายื่นขออนุญาตทาน้าประปา
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ การจัดทาข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตาคม ๒๕๕๖ ว่าคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศได้จัดทาเอกสารข้อมูล (Profile)
ของประเทศไทย ภายใต้ช่อ “MODERN THAILAND) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความมั่นใจแก่
นักลงทุนจากต่างประเทศ โดยในระยะต่อไปจะทาเอกสารดังกล่าวเป็นฉบับภาษาไทย และจะทาเอกสารนี้เป็นข้อมูล
ของแต่ละจังหวัดต่อไปอีกด้วย ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค แผนบริการจัดการน้า
การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิมพ์ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของไทยไว้ด้วย ทางจังหวัดที่
ประชุมได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทา ในส่วนของจังหวัดจะทายุทธศาสตร์ของจังหวัด
พืชผลทางการเกษตร สินค้า ผลิตภัณฑ์ และพืชสมุนไพร ให้จังหวัดดาเนินการเช่นเดียวกับส่วนกลาง ขอเรียนให้
รับทราบในเบื้องต้นว่าได้มี Profile ของประเทศในภาคภาษาอังกฤษแล้ว ซึ่งจะมีภาคภาษาไทย และจะมีในส่วนของ
จังหวัด
ประธาน
ตามที่ได้ประชุมร่วมกับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ๑. มีการสั่งการให้ทราบว่าในการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาปีนี้รัฐบาลจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ๒. งานวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลจะจัดงานมหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนาการแสดง และสินค้าขึ้นชื่อไปจัดแสดง ซึ่งกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม รับทราบ

-๑๖๓.๗ สถานการณ์สาธารณภัย และการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศการยกระดับลด
อุบัติภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ขอสรุปสถานการณ์สาธารณภัยและการให้การ
ช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ในเขต ๙ อาเภอ ๗๒ ตาบล ๖๐๗ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความ
เดือดร้อน ๒๗๘,๖๗๙ คน ๕๑,๕๙๐ ครัวเรือน
ความเสียหาย
- พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบและความว่าจะเสียหาย จานวน ๑๙๓,๖๑๓ ไร่
- ถนนชารุดเสียหาย จานวน ๔๒๒ สาย
- ฝาย จานวน ๗ แห่ง
- ท่อระบายน้า จานวน ๑๑ แห่ง
- ราษฎรประสบเหตุจมน้าเสียชีวิต จานวน ๔ ราย
การให้ความช่วยเหลือ
- เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอปุาติ้ว และโรงพยาบาลปุาติ้ว
- องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
- กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา
- องค์การบริหารส่วนตาบลค้อเหนือ
ให้การสนับสนุนในเรื่องถุงยังชีพ กระสอบทราย เรือท้องแบน และมอบถุงยังชีพให้อาเภอเมืองยโสธร
จานวน ๒๕๐ ชุด อาเภอคาเขื่อนแก้ว จานวน ๒๒๐ ชุด อาเภอมหาชนะชัย ๑๐๐ ชุด อาเภอค้อวัง ๑๐๐ ชุด
อาเภอปุาติ้ว ๙๔ ชุด การมอบเงินค่าจัดการศพ ครอบครัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพิ่มอีก
๒๕,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว
เรื่องอุทกภัยที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องการสั่งการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แนว
ทางการปฏิบัติเชิงนโยบาย ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งขั้นตอนการสารวจอุทกภัยและได้แจ้งไปยังอาเภอ ทุกอาเภอ เรื่อง
ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบกรณีทรัพย์สินที่เสียหายและได้รับความเดือดร้อนสามารถรับความช่วยเหลือได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐบาลได้เน้นย่าในเรื่องของปัจจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย ด้านการดารงชีพ ด้าน
สังคมสงเคราะห์ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งได้แจ้งเวียนไปยังอาเภอ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้น
ย้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ให้สารวจแล้วในเรื่องการนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัด
ยโสธร ซึ่งได้แจ้งให้สารวจข้อมูลที่ใช้งบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีมหาอุทกภัย
และเมื่อปี ๒๕๕๕ ได้แจ้งไปยังทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลส่งให้โครงการชลประทานยโสธร ดาเนินการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ประเด็นที่รัฐบาลกาลังให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ
จัดการน้าอย่างยั่งยืน จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่จะต้องดาเนินการในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

-๑๗การเตรียมการรับสถานการณ์ภัยหนาว ปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้สารวจเครื่องหนาวไปแล้ว ทั้ง ๙ อาเภอ และกาลังมี
การรายงานเข้ามา และได้มีการประสานไปยังปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบว่ามีผู้สูงอายุ จานวน ๒๖,๗๔๐ ราย ไร้ผู้อุปการะ
จานวน ๑,๔๒๑ คน ผู้พิการ ๓,๓๒๖ คน ผู้มีรายได้น้อย ๑๘,๒๒๔ คน ผู้ประสบความเดือดร้อน ๒๙,๔๔๕ คน ซึ่ง
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อรายงานไปยังกระทรวง
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัดยโสธร ประจาเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ ผลการดาเนินการที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ ปรากฏว่า จานวนอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ
จานวนผู้เสียชีวิต ลดลง สาหรับข้อมูล ๖ ปี ก็มีปริมาณที่ลดลง (ระหว่างปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖) ขอประชาสัมพันธ์ภาคี
เครือข่ายความปลอดภัยทางถนนร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ กาหนดการพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และประวัติความ
เป็นมาของโครงการฝนหลวง
หัวหน้าสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ด้วยในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่จะถึงนั้น
ถือเป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทยคือ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่เวียนมา
บรรจบครบรอบเป็นปีที่ ๕๘ นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้น
ใน ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ และเป็นปีที่ ๑๑ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกาหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึง่ เดิมทีจะจัดทีส่ ว่ นกลาง ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
(ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
ซึ่งในปี ๒๕๕๖ สานักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เลื่อนฐานะจากสานักฝนหลวง เป็นกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ซึ่งได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดยโสธรได้กาหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อาเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีในวันดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม
กาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว
ประธาน
มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการแล้ว ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ การนาเสนอโดยเอกสาร
ประธาน

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๑๐ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง ประจาปี ๒๕๕๗”
(จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)

-๑๘๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนตุลาคม
๒๕๕๖ และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (สานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๓ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๔ สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๕ นโยบายการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ (สานักงานจังหวัดยโสธร)
๔.๖ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี ๒๕๕๖
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)
๔.๗ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยโสธร (สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)
๔.๘ มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ Thailand Online Mega Sale
๒๐๑๓ (สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร)
๔.๙ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
ประจาปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยโสธร)
๔.๑๐ โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ (สานักงานพลังงานจังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
อัยการจังหวัดยโสธร
เรื่องการสอบสวนตามที่ได้มีการหารือกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
(นายนิรันดร์ สมสมาน) ก่อนสานวนการสอบสวนในประเด็นปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมีการจับกุมสานวนสอบสวน
ส่วนใหญ่แล้วนายอาเภอจะเป็นผู้ร่วมสอบสวนด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม สานักงานตารวจแห่งชาติได้
ออกคาสั่งให้อานาจพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจสอบสวนโดยไม่มีฝุายปกครองร่วมสอบสวน ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม เป็นต้นมา มีปัญหาตรงที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อบังคับให้ฝุายปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการ
สอบสวนในคดีปุาไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ กรณีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดยโสธร สภ.กุดชุม นาสานวนคดีปุาไม้ส่ง
ให้สานักงานอัยการจังหวัดยโสธร เมื่อตรวจสานวนแล้วไม่มีฝุายปกครองร่วมสอบสวน จึงได้นาเรียนท่านผู้กากับการ
สถานีตารวจภูธรกุดชุมว่าในชั้นนี้ไม่มีฝุายปกครองร่วมสอบสวน ซึ่งสานักงานอัยการจังหวัดเกรงว่าจะไม่ชอบตามระเบียบ
ทางฝุายตารวจได้ประสานมาอีกหลายครั้งว่าจะสอบสวนโดยไม่มีฝุายปกครองร่วมสอบสวนด้วย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
ยืนยันว่าจะต้องมีส่วนร่วมในการสอบสวน ทางกรมได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ยืนยันว่าให้จังหวัดใช้ดุลพินิจว่า
จะให้ฝุายปกครองร่วมสอบสวนหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
ประธาน เป็นข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคดีปุาไม้ ตามความเห็นของผมข้อบังคับ
จะต้องสูงกว่าคาสั่ง

-๑๙อัยการจังหวัดยโสธร เป็นข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาเมื่อปี ๒๕๒๓ ซึ่งถือปฏิบัติมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากในขณะนั้นสานักงานตารวจแห่งชาติ และสานักงานอัยการอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรอิสระ
ตามความเห็นของผมคดีไม้เกินกว่า ๘๐ ท่อน คือไม้พยูง ซึ่งเป็นไม้ที่มีค่ามากกว่าทองคา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ ยโสธร แล้วบังเอิญว่ายโสธรเป็นเส้นทางผ่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๓๗ ถ้าคดีไม้เกิน ๘๐
ท่อนขึ้นไป สั่งอัยการจังหวัดสั่งไม่ฟูอง เนื่องจากไม่มีอานาจ ซึ่งผมก็ได้ยึดคาสั่งกระทรวงมหาดไทยตัวนี้อยู่
ประธาน
ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธรทาเป็นข้อหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพราะว่าเกิดปัญหาขึ้น
ในพื้นที่ และเกิดขึ้นในหลายจังหวัด ควรให้กระทรวงมหาดไทยให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ให้กระทรวง
มหาดไทยเป็นตัวกลางในการประสานกับสานักงานอัยการสูงสุด และสานักงานตารวจแห่งชาติ มาปรึกษากัน
การพิจารณาในเบื้องต้นจะต้องแจ้งสานักงานตารวจแห่งชาติก่อน จะไม่เป็นการขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาฝุายตารวจ แต่ก็ไม่
ขัดข้อกฎหมาย
ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร สาหรับในเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาของทั้งประเทศ ซึ่งมีการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นคือแจ้งให้สานักงานตารวจแห่งชาติทราบก่อน
ประธาน
ในวันนี้ได้ข้อสรุป ๒ ประเด็น คือ ๑. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว ส่วนกลางกาลังแก้ไข
ปัญหาอยู่ ๒. ปัญหาในทางปฏิบัติ ก็ใช้ทางออกจะต้องแจ้งสานักงานตารวจแห่งชาติ ภายใน ๗ วัน
ที่ประชุม

รับทราบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ มีหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับจังหวัดยโสธร ออกหน่วยให้บริการ
ทันตกรรมแก่ประชาชนใน ๔ อาเภอ ของจังหวัดยโสธร ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อาเภอมหาชนะชัย
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อาเภอกุดชุม
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเลิงนกทา อาเภอเลิงนกทา
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อาเภอคาเขื่อนแก้ว
หน่วยทันตกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้บริการแก่ราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส มาเป็นเวลา ๕๕ ปี
สามารถให้บริการได้วันละ ๑,๒๐๐ – ๑,๕๐๐ คน โดยให้บริการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ตรวจรักษาโรคในช่องปาก
รักษารากฟัน บริการรักษาโรคเหงือก อุดฟัน และบริการใส่ฟันเทียม
ประธาน
มีพิธีเปิดโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนมหาชนะชัย
วิทยาคม อาเภอมหาชนะชัย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผมจะเข้าเฝูาสมเด็จพระเทพฯ ให้สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธรตรวจสอบว่าสานักพระราชวังมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ที่ประชุม รับทราบ
ประธาน
เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มีจาหน่าย ณ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท
ที่ประชุม รับทราบ

-๒๐พัฒนาการจังหวัดยโสธร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้จัดทาของที่ระลึกสินค้า OTOP
ซึ่งจะนาออกมาจาหน่ายครั้งแรก จานวน ๑๐๐ ชุด
ที่ประชุม รับทราบ
ประธาน จังหวัดจะทา
VTR ให้ได้เห็นว่าโรงสีข้าวทั้ง ๘ โรงสีของจังหวัดยโสธร ข้าว ๑๐๐% ทุกเมล็ด
ขอให้โรงสีต่าง ๆ จัดทาสติ๊กเกอร์คุณภาพเพื่อนาไปติดที่ถุงบรรจุข้าว โดยให้ประสานกับสานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน หอการค้าจังหวัดยโสธร สืบเนื่องจากวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับคณะจากหอการค้าไทย ซึ่งได้รับคาชมเชยจากหอการค้าไทยว่า จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัด
เล็กแต่มีความเข้มแข็งขององค์กร มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการเป็นอย่างดียิ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
ประธาน
สาหรับโครงการ SME สัญจร เป็นโครงการที่ดีประชาชนได้รับประโยชน์ขอให้มีการดาเนินการ
โครงการต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

