ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว๑๙๕๒

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ ทุกอาเภอ ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ประจาศาลจังหวัดยโสธร ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผู้อานวยการบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังคม
จังหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๑๙๕๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) หากหน่วยงานใดประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุม
ขอให้สรุปข้อมูลส่งจังหวัด จานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หากพ้นกาหนดจังหวัดจะ
นาเข้าวาระการประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หากมีภารกิจจาเป็นเร่งด่วนขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้มอบหมายผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมด้วย
/จึงเรียนมา...
-๒จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการและเข้าประชุมในวัน 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 ๔/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
----------------------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแก้ว
๒. นายจรรยา
สุคนธ์คันธชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

๓.
๔.
๕.
๖.

นายวัชเรนทร์
นายนิรันด์
นายชาญ
นางอรประภา

สืบสิทธิ์
ยั่งยืน
เกียรติศักดาวงศ์
สาครวาสี

๗. นายวุฒิพงศ์
๘. นายร่องกี้
๙. นายเจริญชัย
๑๐. นายเจตนิพิฐ
๑๑. นายธีรยุทธ์
๑๒. ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นายวิเชียร
๑๔. นายนิโรจน์
อาเภอ
๑๕. นายสุพิช
๑๖. นายประกาศ
๑๗. นายสมศักดิ์
๑๘. นายสุวัฒน์
๑๙. นายสุรพล
๒๐. นายกฤตกร
๒๑. นายชานาญ
๒๒. นายสมศักดื
๒๓. นายเฉลิมพล

ธนพาณิชย์วัฒนา
พลเยี่ยม
อรรถโกมล
พุ่มไทรย์
จันทร์ดิษฐวงษ์
ทันธิมา

ปลัดจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สุชล
เที่ยงจิตต์

ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร

สามารถ
สุขกุล
บุญทานุก
เข็มเพชร
โมราถบ
ถาศักดิ์
ชื่นตา
พละกาบ
ศิริอาพล

แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
นายอาเภอปุาติ้ว
นายอาเภอกุดชุม
นายอาเภอมหาชนะชัย
แทน นายอาเภอเลิงนกทา
แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
นายอาเภอค้อวัง
แทน นายอาเภอทรายมูล
นายอาเภอไทยเจริญ
-๒-

สานักนายกรัฐมนตรี
๒๔. นายไพชยนต์
ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๒๕. พ.ท.นรพล
จิตปัญญา
แทน สัสดีจังหวัดยโสธร
กระทรวงการคลัง
๒๖. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๗. นางวัชรี
กุลราช
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๘. นายกมล
ภูเด่นแดน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๙. นายสกล
คุณอุดม
เกษตรจังหวัดยโสธร
๓๐. นายปาจรีย์
นินนานนท์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายธานินทร์
จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๒. นายไพรัตน์
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๓. นายเนติ
หาญชนะ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

กระทรวงคมนาคม
๓๔. นายจิรวัฒน์
แดงวังสะโม แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
๓๕. นายบพิธ
ชมเชย
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๖. นายชานนท์
คาทอง
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๗. นายวัชรินทร์
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๘. นายต่อศักดิ์
อรรถบวร
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๙. นายประสิทธิ์
ยิ่งกาแหง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๔๐. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๔๑. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๒. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
ยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๓. นางจินตนา
ทังสิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๔. นางอมรรัตน์
เหมือนชาติ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๕. นางสาวทัศนีย์
สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
-๓กระทรวงวัฒนธรรม
๔๖. นางสมรัก
ศรีคง
กระทรวงสาธารณสุข
๔๗. นายสุใหญ่
หลิ่มโตประเสริฐ
๔๘. นายแพทย์ธนิต
สุขผ่องศรี
กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๙. นายวิชัย
วุฒานุรักษ์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕๐. นายมรกต
เทพอ่อน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๑. พ.ต.อ.นิพล
บุญเกิด
๕๒. พ.ต.ท.วทัญญู
รุ่งรัศมี
๕๓. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต
๕๔. พ.ต.อ.บุรีรัตน์
วังสะอาด
๕๕. พ.ต.ท.ยศกร
พันธ์ศิริ
๕๖. พ.ต.ท.ยงยุทธ
ภูสมนึก
๕๗. พ.ต.ท.ดุลเพชร
วงษ์เหลา
๕๘. พ.ต.ท.ธงชัย
คณาศรี
๕๙. พ.ต.ท.มงคล
ธงไชย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖๐. ดร.สุรสิทธิ์
สิงห์หลง

วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
ผู้กับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรปุาติ้ว
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร

๖๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา
กระทรวงพลังงาน
๖๒. นายธนกร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๓. พ.อ.มานพ
๖๔. นายสุรัตน์
๖๕. นายนิยม
๖๖. นางสาวณัฎฐนิชา
กระทรวงการคลัง
๖๗. นายอิชวุฒิ
๖๘. นายวันชัย
๖๙. นางศิริลักษณ์

วาสนสิทธิ

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร

สอนอาจ

พลังงานจังหวัดยโสธร

มาพิทักษ์
สดชื่น
ทองแก้ว
จาปาแดง

รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
รองประธาน กธจ.ยส.
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร

ฤทธาภัย
เสมอภาค
สิงห์โต

ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
-๔กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๐. นายบุญนาค
อยู่ทองหลาง ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๑. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๒. นายเกียรติศักดิ์
ศุขแจ้ง
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๓. นางทองอ่อน
นเรกุล
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๔. นางนงเยาว์
มณี
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
๗๕. นายสมเกียรติ
ไสยมรรค
ผอ.สานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (พืชสวน)
๗๖. นายดารงศักดิ์
หงษ์ทะนี
หัวหน้าสถานีอาหารสัตว์ยโสธร
๗๗. นายปรีดา
แซ่ลิ่ม
แทน ผอ.สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๘. นางธิดาพร
พละสุ
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๗๙. นายปรีชา
มูลสาร
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๘๐. นายสมุนชัย
มูลสมบัติ
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
๘๑. นางศุภาวดี
สิมานุรักษ์
แทน โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๒. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้ยโสธร
๘๓. นายวิสันต์
วิจิตขะจี
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
๘๔. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๘๕. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๖. นายสัญชัย
พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๗. นายจานง
สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๘. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน

๘๙. นายพงศ์ศักดิ์
กระทรวงศึกษาธิการ
๙๐. นายสุภชัย
๙๑. นางสุวาลี

มาศมาลัย

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร

ปุริสาย
บุญปัญญา

๙๒. นางพิมนภัทร์

นามแก้ว

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร

๙๓. นางวรชัย

บุตรสิงห์

๙๔. นายสาคร
๙๕. นายถาวร
๙๖. นายวัฒนา
๙๗. นายสง่า
๙๘. นายสุรศักดิ์
๙๙.นายช่วงชัย

เหล็กกล้า
ยาวะโนภาส
ศรีสุข
เศษสุวรรณ์
อเนกแสน
มาตะราช

ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๐.นายวิทยา
ผุดผ่อง
๑๐๑.นายพรชัย
ผ่านเมือง
๑๐๒.นายวุฒิชัย
วงษาเวียง
๑๐๓.นายศรีเชียร
วิกรัยพัฒน์
๑๐๔.นางขวัญใจ
แก้วดวงใหญ่
๑๐๕.นายสุริยันต์
เจริญชัย
๑๐๖.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์
๑๐๗.นางนภัสสรณ์
คุณุรัตน์
๑๐๘.ว่าที่ ร.ต.พิชิต
กันยาวรรธ
๑๐๙.นายพิบูล
ฝุายดี
๑๑๐.นายอมร
คูเมือง
๑๑๑.นายพงษ์สยาม
การินทร์
๑๑๒.นายวิจารณ์
มาศขาว
๑๑๓.นายยุทธนา
ธนาคุณ
องค์กรอิสระ
๑๑๔.นายโกวิทย์
ทุ่มโมง
๑๑๕.นายกวิน
๑๑๖.นางสาวพรพรรณ
ภาคเอกชน
๑๑๗.นางธนมน
๑๑๘.นางขวัญใจ

แสนศรี
ยุทธ์รัตนา

-๕ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
แทน ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลฟูาหยาด
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเดิด
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีแก้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
แทน ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร

วัฒนเรืองโกวิท แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ปั้นทอง
แทน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร

๑๑๙.นายเจนวิทย์

สืบศรี

๑๒๐.นายพงษ์เทพ
๑๒๑.นายพีระวัฒน์

เพียรทา
โพธิวัฒน์

แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
-๖ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายนิรันดร์ สมสมาน)
ติดราชการ
๒. หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ
ติดราชการ
๓. จัดหางานจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๔. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
ติดราชการ
๕. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๖. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖
ติดราชการ
๗. หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ติดราชการ
๘. หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๙. หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร
ติดราชการ
๑๐. ผู้จัดการสานักงานบริการโทรคมนาคม
ติดราชการ
๑๑. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ติดราชการ
๑๒. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ติดราชการ
๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
ติดราชการ
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
ติดราชการ
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี
ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
ติดราชการ
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
ติดราชการ
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
ติดราชการ
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
ติดราชการ
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลสวาท
ติดราชการ
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
ติดราชการ
๒๓. ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ติดราชการ
๒๔. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๕. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๖. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ติดภารกิจ
๒๗. ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๒๘. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตยโสธร
ติดภารกิจ
๒๙. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
ติดภารกิจ
๓๐. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
ติดภารกิจ
-๗๓๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๓๒. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๓๓. ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๓๔. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
ติดราชการ

๓๕. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
๓๖. หัวหน้าวิทยุ จส.๔ ยโสธร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์
๒. นางพิทยาภรณ์ เวชกามา
๓. นางสาวสิริมา วัฒโน
๔. นายธวัชชัย
ตาเมือง
๕. นายทานอง
บุญเจริญ
๖. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งย้ายให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
๑. นายนิรันด์ ยั่งยืน อัยการผู้เชี่ยวชาญ ดารงตาแหน่งอัยการจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดศาลแขวงจังหวัดอุดรธานี
๒. นายชาญ เกียรติศักดิวงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
รักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นางอรประภา สาครวาสี อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคดีจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานศาลแขวง
จังหวัดสุพรรณบุรี
-๘๔. นายเจริญชัย อรรถโกมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) (ผู้อานวยการ)
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สาขาดอยสะเก็ด
๕. ว่าที่ ร.ต. ขรรค์ไชย ทันทิมา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
๖. นายชานนท์ คาทอง ผู้อานวยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์พืช

๗. นายธนกร สอนอาจ รักษาราชการแทนในตาแหน่งพลังงานจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการพลังงานชานาญการพิเศษ สานักงานพลังงานจังหวัด
มุกดาหาร
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
๑. นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
๒. ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง จัดหางานจังหวัดหนองบัวลาภู
๑.๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ที่ผ่านมา เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งจังหวัดยโสธรได้จัด
งานวันข้าราชการพลเรือนหลังจากงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
ซึ่งทุก ๆ ปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดารัสทุก ๆ ปี และในปี ๒๕๕๗ ได้
พระราชทานพระราชดารัส เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วังไกลกังวล ความว่า “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ใน
ตาแหน่งใด ระดับใด มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีสิ่งสาคัญอยู่ในฐานะของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มกาลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ และระมัดระวังในการทางานในหน้าที่
เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง มีความรู้สึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลสืบเนื่องถึงทุกข์สุขของ
ประชาชน ตลอดจนความก้าวขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ” นี่เป็นพระราชดารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานให้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพราะเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ บ้านเมืองของเรา
อยู่ในมือของเรา เราจึงจาเป็นต้องช่วยเหลือให้บ้านเมืองมั่นคงเป็นปึกแผ่น ขอฝากให้ทุกท่านทางานเพื่อบ้านเมืองน้อมนา
พระบรมราโชวาทไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
๑.๔ เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ได้รับการประสานว่า ดร.พีระพันธ์ พาลุสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการเลือดออกในสมอง
๑.๕ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๗ ให้สาเร็จไปลุล่วงได้ด้วยดี สถิติการเสียชีวิตลดลง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน
๑.๖ การปรับปรุงลาทวน ซึ่งในขณะนี้กาลังดาเนินการแล้วเสร็จในเฟสที่ ๒ และกาลัง
ดาเนินการในเฟสที่ ๓ โครงการชลประทานยโสธรได้รับจัดสรรงบประมาณอีกประมาณ ๔ ล้านบาท ซึ่งจะทาให้ลาทวน
มีบรรยากาศสวยงาม
-๙๑.๗ ในช่วงเดือนมีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม เป็นช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ
ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลการพนันบั้งไฟอย่าให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งได้เน้นย้ากับนายอาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ขอให้แจ้งให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ ขอให้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มีจานวน ๑๗ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ถ้าหากไม่มีการแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจาปี ๒๕๕๗

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
จัดงานรัฐพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจาปี ๒๕๕๗
ในวันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิถีอีสาน อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
ปรากฏตามกาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ประธาน
วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันหยุดราชการ ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจาปี ๒๕๕๗ โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การประชุมสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
และพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
ในปัจจุบันข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐทั้งในสังกัดบริหารราชการ
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/และส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตนโดยเฉพาะการแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (สีกากีและชุดปกติขาว)
ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านสารบรรณยังไม่เป็นระบบและไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ถูกต้อง จังหวัดจึงกาหนดจัดประชุมสัมมนาการปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ด้วยตนเอง พร้อมเจ้าหน้าที่ จานวน ๑ คน รวม
หน่วยงานละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ประธาน
เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ มีข้อกาหนดพอสมควร จะต้องทาการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในวันสัมมนา
ดังกล่าวจะมีวิทยากรจากสานักนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้บรรยาย ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
รวม ๒ คน เข้าร่วมสัมมนาด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ
-๑๐-

๓.๓ การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
ประจาปี ๒๕๕๗
ปลัดจังหวัดยโสธร
จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกในส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๗ โดยให้จังหวัดพิจารณาดาเนินการจัดกิจกรรม จังหวัดยโสธรจึงกาหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจาปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุ
(พระอารามหลวง) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ในการนี้จังหวัดยโสธรจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจาปี ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธร ดังนี้
๑. รณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวโดยพร้อมเพรียงกัน
และรณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุข การประดับธงทิวตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ ระหว่างวันที่
๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒. เชิญร่วมกิจกรรมฯ ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๒.๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทาบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนวารีราชเดชด้านระหว่างวัดมหาธาตุ กับที่ว่าการ
อาเภอเมืองยโสธร
๒.๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมประกวดสรภัญญ์พื้นบ้าน ณ วัดมหาธาตุฯ
๒.๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พิธีปฏิบัติธรรม/ทาวัตรเย็น ณ วัดมหาธาตุฯ
๒.๔ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดมหาธาตุฯ

จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ประธาน

ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี
ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี
ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
๓,๔๐๕.๘๓
๒,๙๕๖.๓๘
๘๖.๘๐
งบลงทุน
๘๘๐.๗๓
๒๕๓.๖๙
๒๘.๘๐
ภาพรวม
๔,๒๘๖.๕๕
๓,๒๑๐.๐๘
๗๔.๘๙
ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลาดับที่ ๑๘ ของประเทศ
-๑๑ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวนเงิน
๑,๐๖๕.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๑๒.๐๔ ร้อยละ ๗๖.๒๓
รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
จังหวัดมีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อนหน้านี้ ด้านอุปทานสะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม
๒๕๕๗ โดยดัชนีภาคอุตสาหกรรมขายตัวร้อยละ ๑๖๑.๖ จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๗ โรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๒ และทุนจดทะเบียนในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๓ ดัชนีภาคบริการขยายตัวร้อยละ
๑๗.๗ จากที่หดตัวร้อยละ ๓.๗ ในเดือนก่อน ดัชนีภาคเกษตรกรหดตัวร้อยละ ๑.๒ ต่อเนื่องจากหดตัวร้อยละ ๒.๑
จากเดือนก่อน ปริมาณผลผลิตข้าวจ้าว และมันสาปะหลังลดลง ในขณะที่ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์มีสัญญาณขยายตัวเพิ่มจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ ๑๑.๖ ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๖ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา การใช้จ่ายภาครัฐบาลสัญญาณชะลอลง
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ ๔.๔ ชะลอลงจากร้อยละ ๖๗.๖ ในเดือนก่อน
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ ๒๐.๘ จากที่หดตัวร้อยละ ๒.๑ เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๐ จากที่หดตัวร้อยละ ๓.๘ ของเดือนก่อน การจัดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ขยายตัว ร้อยละ
๒.๑ และการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ขยายตัว ร้อยละ ๓๐.๒
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวร้อยละ ๘.๖ ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ ๗.๘ ในเดือนก่อน
ด้านการเงิน สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของสินเชื่อสูงกว่าเงินฝาก โดยด้านสินเชื่อขยายตัว
ร้อยละ ๑๑.๗ ด้านเงินฝากขยายตัวร้อยละ ๑.๒
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัด ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๘
สูงขึ้นจากเดือนก่อน สาหรับการจ้างงานในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕
ด้านการคลัง ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ จานวน
๕๖๓.๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๔.๔ สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ มีจานวนทั้งสิ้น ๖๘.๒
ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๒๒.๐ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร สานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ยโสธรจัดเก็บภาษีได้ลดลง สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ขาดดุลจานวน ๔๙๕.๓
ล้านบาท
ประธาน
สัญญาณการเงินการคลังการเบิกจ่ายภาครัฐขยายตัวถือว่าดี แสดงว่ามีการเบิกจ่ายมากขึ้น วงจร
เศรษฐกิจมีการเคลื่อนไหว เมื่อต้นเดือนที่แล้วมีการอบรมการใช้โปรแกรมติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็น
โปรแกรมที่พัฒนาโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเรียกว่า “โปรแกรมผัดหมี่” เป็นโปรแกรมติดตามและประเมินผลที่ดีเยี่ยม
จึงได้กาหนดให้มีการประชุมต่อจากการประชุมติดตามงบประมาณประจาเดือน ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สามารถ
ติดตามงานได้เป็นอย่างดี
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๒๓.๕ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนนเป็นวาระ
จังหวัดยโสธร และสถานการณ์สาธารณภัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ มีจานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๑๖ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๑๓ ราย ผู้เสียชีวิต ๖ ราย เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (อุบัติเหตุ ๒๘ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๒๔ ราย ผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย)
ปรากฏว่า ปี ๒๕๕๗ จานวนอุบัติเหตุลดลง ๔๒.๘๔% ผู้บาดเจ็บลดลง ๔๕.๘๓% และผู้เสียชีวิตลดลง
๔๕.๔๖%
สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (๗ วันอันตราย) เกิดอุบัติเหตุขึ้น ๗ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๒ ราย
และผู้บาดเจ็บ ๖ ราย สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา และมอเตอร์ไซค์
ไม่ปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีอุบัติเหตุ ๖ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๓ ราย และ
ผู้บาดเจ็บ ๕ ราย จะเห็นว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ อัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗
อัตราผู้เสียชีวิตลดลง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และอัตราผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐
สถานการณ์สาธารณภัย ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เกิด ๑๒ ครั้ง ๙ อาเภอ ผู้ประสบภัย ๑,๑๒๙ ราย
๓๕๘ ครัวเรือน บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน ๒๙๐ หลัง เสียหายทั้งหลัง ๙ หลัง ยุ้งข้าว ๑๗ หลัง
คอกสัตว์ ๑๒ หลัง ยางพารา ๑๒๕ ต้น วัด ๕ แห่ง อัคคีภัยเกิดขึ้น ๒ ครัวเรือน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน
สาหรับแจ้งเตือนภัยระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ อาจเกิดพายุลมแรง พายุลูกเห็บ ตกบางพื้นที่
ของภาคอีสาน สาหรับจังหวัดยโสธรพยากรณ์อากาศวันนี้คาดว่าจะมีฝนตกประมาณ ๓๐% ของพื้นที่
ที่ประชุม
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๓.๖ โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ
๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และผลการประเมินและประกวดคัดเลือดกิจกรรม
ด้านปศุสัตว์ ที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับรางวัล ประจาปี ๒๕๕๗
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ด้วยกรมปศุสัตว์ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้ดาเนินการโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โดยมีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยมีเปูาหมาย ๗๗ จังหวัด ๆ ละ ๖๐ ตัว และให้จังหวัดกาหนดจัดพิธี
ไถ่ชีวิตโคกระบือจังหวัดละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ จานวน ๗,๒๐๐ ราย
หรือตามที่จังหวัดดาเนินการได้ในแต่ละจังหวัด โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือมีความประพฤติดี และมีการส่ง
มอบลูกโคตัวที่ ๑ ตามที่มีอายุครบตามที่กาหนด หรือไม่ต้องรอจนสัญญาครบ ๕ ปี
-๑๓ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โคราคาตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท กระบือ ราคาตัวละ ๒๗,๐๐๐ บาท หรือร่วม
บริจาคตามกาลังศรัทธา โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพฯ ๖๐ พรรษา ธนาคารกรุงไทย ศาลากลางจังหวัดยโสธร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒๙๑๕๑๓-๖ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายโสธร เลขที่บัญชี ๐๒๐-๐๓๔๘๒๖-๓๔-๙ สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่าง ๆ แล้ว
ซึ่งได้กาหนดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้า
เทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมวิถีอีสาน และบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๓. ผลการประเมินและประกวดคัดเลือกกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับรางวัล เนื่อง
ด้วยในวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๕๗ วันครบรอบสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ ๗๒ ปี ซึ่งกรมปศุสัตว์จะได้ประเมินและได้จัดกิจกรรมประกวดด้านปศุ
สัตว์ สาหรับในปี ๒๕๕๗ ซึง่ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้รับเกียรติบัตร-โล่รางวัล จานวน ๔ รางวัล ดังนี้
- ลาดับที่ ๑ เว็บไซต์ ดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต ๓ และลาดับที่ ๕ เว็บไซต์ดีเด่น ระดับประเทศ
- ลาดับที่ ๒ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต ๓ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผลิตลูกโคชาร์โรเลส์
(โคเนื้อคุณภาพ) ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย
- ลาดับที่ ๓ กลุ่ม/หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต ๓
ได้แก่ บ้านนาโส่ ตาบลนาโส่ อาเภอกุดชุม
- ลาดับที่ ๓ สานักงานปศุสัตว์อาเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดาริดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต ๓ ประเภทอาเภอขนาดเล็ก (S) สานักงานปศุสัตว์อาเภอปุาติ้ว
ประธาน
ขอชมเชยผลการปฏิบัติงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สาหรับเรื่องการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นโครงการที่ดีขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสาเร็จ ขอฝากส่วนราชการ หน่วยงาน ขอเชิญชวน
ร่วมบริจาคตามกาลังศรัทธา
ที่ประชุม
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๓.๗ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการผลิตหอมแดงปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
และการเจรจาการค้าระบายผลผลิตทางการเกษตร ๘ จังหวัดภาคใต้
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
โครงการส่งเสริมการผลิตหอมแดงและพริกปลอดภัยตามมาตรฐาน
GAP ณ ตาบลฟูาห่วน อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (โครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดยโสธร) เป็นการส่งเสริมต่อเนื่องจากโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรที่จะส่งเสริม
เกษตรกรในพื้นที่ในการปลูกหอมแดง เป็นการส่งเสริมให้มีการขยายผลต่อเนื่องจากโครงการเดิมของท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร จาก ๓๕๐ ไร่ เป็น ๑,๕๐๐ ไร่ วิธีการดาเนินงานโครงการซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้ร่วมกันบูรณาการโครงการร่วมกับสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด

อานาจเจริญที่เข้าตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย (พัฒนาระดับ GAP) สานักงานเกษตรอาเภอค้อวัง และสานักงาน
เกษตรจังหวัดยโสธร จะได้ช่วยเหลือในเรื่องการกาจัดโรคหอม ซึ่งได้ประเมินผลแล้วว่ากาจัดโรคนี้ได้ร้อยละ ๑๐๐
-๑๔คือเต็มพื้นที่โครงการ สาหรับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรในเรื่องสารปรับปรุงบารุงดิน ปูองกันโรคจากดิน คือ โรค
เชื้อราในดิน ทาให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการเข้าสู่ระบบมาตรฐานระดับ GAP ผลที่ได้คือ เกษตรกรมีความ
มั่นใจมากขึ้น ซึ่งอีก ๒ ปี พื้นที่ดังกล่าวก็จะเป็นหอมแดงอินทรีย์
โดยแผนงาน ปี ๕๗/๕๘ ที่จะดาเนินการต่อแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรหอมแดงพัฒนาให้ผ่านระบบมาตรฐาน
GAP จากผู้ปลูกให้เป็นผู้ส่งออกเพื่อรองรับการค้าเสรี FTA เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อาเภอค้อวัง จานวน ๑๙๓
ราย ให้ได้มาตรฐานระดับอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตหอมแดงให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน
เป็นการเพิ่มมาตรฐานการผลิตและการเก็บรักษาและการตลาดหอมแดงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
ปัจจุบันนี้การดาเนินการต่อเนื่องไปจนถึงระดับการตั้งกองทุนผู้ผลิตหอมแดง เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงสามารถคืนทุนที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดสรรให้และสามารถตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงด้วยตัวเอง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร มูลค่า ๒,๙๗๙,๒๐๐ บาท ขณะนี้เกษตรกรเริ่มมีการกู้ยืมและคืนทุนแล้วบางส่วน เพื่อนาไปซื้อ
ปัจจัยการผลิต ซึ่งในฤดูนี้เป็นการปลูกหอมแดงเพื่อนามาเป็นพันธุ์ในการปลูก (ฤดูการผลิตเดือนตุลาคม)
สาหรับการลงพื้นทีเ่ พื่อหาช่องทางการจาหน่ายทางภาคใต้ของประเทศ เพื่อจะได้ยกระดับให้หอมแดงสามารถเข้า
ไปจาหน่ายในตลาดอาเซียนได้ในปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ โดยคณะทีมงานพัฒนาผู้ปลูกหอมแดง ซึ่งจะไปพัฒนาตั้งแต่ต้น
น้า (การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง) จากปีที่ผ่านมาโดยการเน้นสายพันธุ์ที่
เหมาะสม การต้านทานโรคให้ดีขึ้น การเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น โดยจะต้องเพิ่มพื้นที่การผลิต สาหรับกลางน้าจะส่งเสริม
ให้ความรู้กับผู้ที่ปลูก การเก็บรักษา รวมทั้งการแปรรูปเพิ่มขึ้น การยืดอายุการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ การระบบ
บริหารจัดการ ตั้งศูนย์รับซื้อหอมแดง การควบคุม การจัดทาบัญชีของกองทุน การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้ไปสู่
โลจิสติกส์ ระดับปลายน้า ในการหาช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการตลาด และโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก รวมทั้ง
การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หอมแดงเป็นพืช
เศรษฐกิจแปรรูปใหม่ที่มีศักยภาพของจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน โดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้
ของไทยซึ่งได้มีการเจรจาด้านการตลาดแล้ว ในปี ๒๕๕๗ สามารถส่งออกไปยังตลาดประเทศอินโดนีเซีย และตลาด
ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการบริโภคหอมแดงจานวนมาก
ประธาน
หอมแดงที่ปลูกในพื้นที่อาเภอค้อวัง เมื่อครั้งที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
มาตรวจพื้นที่ปลูกหอมแดงในอาเภอค้อวัง นายอาเภอค้อวังได้มาได้ปรึกษากันถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ถ้าใช้สารเคมีใน
การปลูกจะก่อให้เกิดโรคพืชตามมา ซึ่งผมได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ๓ ล้านบาทเศษ เมื่อเกษตรกรขายหอมแดง
แล้วจึงได้นางบประมาณดังกล่าวมาคืน แต่คืนในรูปแบบของกองทุน ผมได้ลงไปดูพื้นที่ปลูกหอมแดงเกษตรกรได้เรียนรู้
กันเอง และกลุ่มเกษตรกรปลูกหอมแดง ทั้ง ๑๙๓ คน มีความเข้มแข็ง ซึ่งผลผลิตในช่วงต้นฤดูกาล สามารถขายได้
วันละประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท สาหรับการเจรจาหาตลาดในภาคใต้ของประเทศไทย หอมแดงเป็นสินค้าที่
ปลอดภาษีแต่มีการกีดกันทางการค้า เพราะฉะนั้นหอมแดง GAP จะแตกต่างจากหอมแดงทั่วไป และต่อไปในอนาคตเรา
จะทาเป็นหอมแดงอินทรีย์ และจะขยายพื้นที่เพาะปลูก จะทาให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบในการปลูกหอมแดง
ซึ่งจะใช้ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันการทาข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่ประชุม

รับทราบ
-๑๕๓.๘ โครงการพัฒนาระบบสืบย้อนกลับของกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยโสธร
ตามมาตรฐานสากล GS1

หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีหนังสือบันทึกความ
ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นาเสนอโดยสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่
สาคัญ และได้นาเสนอข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ทั้ง ๙ กลุ่มของจังหวัดยโสธร ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยได้คัดเลือกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้าอ้อม อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นกลุ่มต้นแบบของ
จังหวัดยโสธร และเป็นกลุ่มเดียวของประเทศไทยที่จะได้เข้าร่วมโครงการสืบย้อนกลับของกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของ
จังหวัดยโสธรตามมาตรฐานสากล GS1 (Global Traceability Standard) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่า
ข้าวไทยในตลาดโลก เพราะปัญหาล่าสุดคือห่วงโซ่อุปทานยังไม่มีการบูรณาการที่ครบวงจรตั้งแต่การผลิต การแปรรูป
สภาพและการจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น หากขาดการสร้างและรักษาไว้ซึ่งเครือข่าย
ผู้เกี่ยวข้องห่วงโซ่อุปทานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อ
ความสามารถในการสร้างและขยายตลาดได้อย่างมีศักยภาพและอย่างยั่งยืน ลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรไม่เป็นธรรม
ต่อเกษตรกร เกษตรกรมีอานาจต่อรองน้อย ถูกกดดันจากพ่อค้าคนกลาง
ไม่มีระบบการสืบย้อนกลับข้าว ขาดระบบสารสนเทศแบบบูรณาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มาตรฐานและเหมาะสมในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ขาดการสนับสนุนด้านการให้ความรู้ และความสาคัญในการทาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว
ด้านการตลาด ระบบการตามสืบย้อนกลับจะเป็นระบบปูองปรามและเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการ
ติดตามสินค้ากลับหรือตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าซึ่งนาไปสู่ความเชื่อมั่นของลูกค้าได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- พัฒนาต้นแบบระบบการตรวจติดตามและสืบย้อนกลับของข้าวไทยตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อให้สามารถ
ระบุแหล่งที่มาของสายพันธุ์ข้าวแหล่งที่ปลูก สถานที่ดาเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ระหว่างการ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อและการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค
- ส่งเสริมให้ชาวนาไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานข้าวทุกฝุาย ใส่ใจในกระบวนการเพาะปลูกและ
การผลิตข้าว เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในด้านอาหารปลอดภัยและทาให้ข้าวไทยมีมูลค่ามากขึ้น
- ส่งเสริมการนาระบบการสืบย้อนกลับกลับตามมาตรฐาน GS1 (GS Global Traceability Standard
หรือ GTS) ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในพืชเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่น ๆ ของไทย
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดระดับประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งคาดหวังว่าจะได้นากลับมาใช้ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร จากการสอบถามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์มีความต้องการ
ตรงกับความต้องการที่นามาให้หรือไม่ ขณะนี้ทางกลุ่มกาลังพัฒนาตนเองไปสู่ระบบมาตรฐาน GAP ในเรื่องการผลิต
ควบคุมระบบตั้งแต่ระบบต้นทุนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ที่สาคัญคือเข้าไปสู่ระบบ HACCPA เป็นเรื่องของความปลอดภัย
ด้านอาหาร ซึ่งระบบ GS1 นี้ เป็นมาตรฐานระบบคุณสมบัติด้านหนึ่งที่ผู้จะเข้าสู่ระบบ GAP และ HACCPA
ประธาน
จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแรกที่เริ่มดาเนินการในเรื่องนี้ และมีมาตรการอย่างไรที่จะสามารถรับรองได้
ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญ สินค้าเกษตรที่มีการรับรองการตรวจสอบย้อนกลับในขณะนี้ คือ โคโพนยางคา สาหรับข้าวอินทรีย์
ที่จะมีการนาระบบสืบย้อนกลับมาใช้ จะทาให้ผู้บริโภคสามารถรู้ถึงแหล่งที่มา วิธีการผลิต บรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะบ่งบอกได้
อย่างชัดเจน
-๑๖นายอาเภอค้อวัง
เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรส่วนหนึ่ง
ใช้เป็นงบประมาณในการอบรมให้ความรู้ และซื้อปัจจัยในการผลิต (ปุ๋ยชีวภาพ และพันธุ์หอมแดง) ขณะนี้มีพื้นที่ปลูก
ประมาณ ๑๕๐ ไร่ แต่งบประมาณที่ได้รับสามารถปลูกได้ ๓๕๐ ไร่ จึงได้จัดทาเป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกร
เป็นผู้บริหารเอง เมื่อเกษตรกรได้รับจัดสรรไปแล้วให้ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือปัจจัยในการผลิต ให้นามาคืนให้กลุ่ม
เพื่อที่จะได้จัดสรรต่อไป
สาหรับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้าอ้อมที่กาลังจะพัฒนาเข้าสู่ระบบ GS1 ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับ
การรับรองจากหลายสถาบัน จึงขอปรึกษาที่ประชุมว่า ขณะนี้กาลังทาตลาดที่ประเทศจีนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทาบันทึก

ความเข้าใจ เพราะจะต้องมีส่วนราชการรับรองจึงจะสามารถส่งไปจาหน่ายในประเทศจีนได้ คือ ดิน น้า และอากาศ
แต่สาหรับการับรองเรื่องอากาศนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ให้การรับรองได้
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ปริมาณซัลเฟอร์ในอากาศ

สาหรับในเรื่องอากาศเข้าใจว่าทางประเทศจีนต้องการทราบถึงปริมาณฝุุน หรือ

ประธาน
ต้องค้นหาสาเหตุให้เจอว่าประเทศจีนต้องการสิ่งใด ขอให้กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
น้าอ้อมปรึกษากับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เพื่อที่จะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ดูแลและติดตามการดาเนินการศูนย์บริหารการร่วม
กระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร
แรงงานจังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานแรงงานจังหวัด
สาหรับดาเนินภารกิจจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงานจังหวัดยโสธร ซึ่งจะจัดตั้ง
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสามแยก อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
กาหนดให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ดูแลและติดตามการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
จังหวัด ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่รับผิดชอบงานด้าน
แรงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ๕ หน่วยงาน โดยมีอานาจหน้าที่ บริหารจัดการ การ
ดาเนินงานทบทวนและพิจารณากาหนดกรอบ แนวทาง วางแผน และประสานการดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน ซึ่งสานักงานแรงงานจังหวัดฯ ได้จัดทาคาสั่งตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจะมีการให้บริการอยู่ ๓ ประเภท คือ
๑. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ ก่อนเข้าสู่บริการอื่น ๆ เช่น
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน สิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้ที่ไปทางานต่างประเทศ
๒. ให้บริการรับเรื่องส่งต่อ คือ การรับคาร้องของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน แต่ไม่สามารถให้บริการแล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อให้บริการต่อไป
๓. การให้บริการเบ็ดเสร็จ คือ การให้บริการตามคาร้องตามงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที โดยมิต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
-๑๗ประธาน
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จะเปิดให้บริการในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามแยก อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานทราบโดยทั่วกันด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๐ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และ
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ผู้แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
ขอแจ้งผลประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จานวน ๕๘ คน ในส่วนของ
จังหวัดยโสธรผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร
ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรับรองแล้ว สาหรับจังหวัดยโสธรผู้ทีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
วุฒิสภาจังหวัดยโสธร คือ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน

การนาเสนอโดยเอกสาร

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๗ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง ประจาปี ๒๕๕๗”
(จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๗ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ รายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
(ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๓ รายงานการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ ๒ ตาบลกระจาย
อาเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนเมษายน
๒๕๕๗ และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ (สานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๕ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๖ ผลแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและแนวทางในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่มีคุณภาพ (สานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร)

-๑๘๔.๗ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร
ใบปลิวศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และภาพถ่ายศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงแรงงาน (สานักงานแรงงานจังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

พาณิชย์จังหวัดยโสธร
การเดินทางไปติดต่อขายข้าว ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเดินทางไปตั้งแต่
วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในเมืองซิดนีย์มีร้านอาหารไทย ๖๗๐
ร้าน จาก ๑,๘๐๐ ร้าน ประกอบกับเมืองซิดนีย์ มีย่านคนไทย (Thai Town) มีการเจรจาธุรกิจดังกล่าว
ประเทศออสเตรเลียมีความเคร่งครัดในการนาเข้าสินค้า ทาให้โอกาสทางการค้าในเรื่องข้าวของจังหวัดยโสธรนี้มีโอกาสสูง
สาหรับการเดินทางไปฮ่องกง และเมืองเฉินเจิน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธรเป็นหัวหน้าคณะ (นายนิรันดร์ สมสมาน) ได้ไปดูหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
และได้ดูตลาดที่เมืองเฉินเจิน ซึ่งที่เมืองเฉินเจินจะมีการปลอมแปลงข้าวของไทย ซึ่งทูต และท่านกงสุล ก็พยายาม
ดาเนินการแก้ไขในเรื่องนี้อยู่ และได้มีนักธุรกิจของเมืองเฉินเจินให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประชากรมีกาลังซื้อสูง ถือว่า
เป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
ที่ประชุม

รับทราบ

นายอาเภอค้อวัง
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่ง SMS สืบเนื่องจาก กศน. มีโครงการสุดยอด กศน.
ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สอง ซึ่งอาเภอค้อวังเป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประกวดระดับภาค ซึ่งคัดเลือกจาก ๒๐ จังหวัด
คัดให้เหลือ ๖ ทีม และจะคัดให้เหลือเพียง ๓ ทีม เข้าไปแข่งระดับประเทศ โดยจะมีคะแนนอยู่ ๒ ส่วน คือ คะแนน
จากคณะกรรมการ และจาก Vote sms และจะสามารถ Vote ได้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.
กด MF5 ส่ง ๔๖๒๒๓๓
ประธาน
สามารถส่ง sms Vote ได้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. กด MF5
ส่ง ๔๖๒๒๓๓
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

