ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๑๗๕๙

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส. ๓๕๐๐๐
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน รองผู้วา่ ราชการจังหวัดยโสธร 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
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธรนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังคม
จังหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๖.๓/ว ๘๗๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมยโสธร ๑
ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) หากหน่วยงานใดประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุมขอให้สรุป
ข้อมูลส่งจังหวัด จานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกาหนดจังหวัดจะนาเข้าวาระ
การประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หากมีภารกิจจาเป็นเร่งด่วนขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการและเข้าประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้
ให้อาเภอแจ้งผู้กากับการสถานีตารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตาบลในพื้นที่ทุกแห่งเข้าประชุมด้วย สาหรับการแต่งกาย
ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

(นายนิรันดร์ สมสมาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-----------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแก้ว
๒. นายชัยภัทร
หิรัณยเลขา
๓. นายนิรันดร์
สมสมาน
๔. นายจรรยา
สุคนธ์คันธชาติ
๕. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๖. นายอนุกูล
สวนสุข
๗. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา
๘. นายร่องกี้
พลเยี่ยม
๙. นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์
๑๐. นายเจตนิพิฐ
พุ่มไทรย์
๑๑. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชัย
๑๒. นายนรชัย
ภาควรรธนะ
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นายวัยวุธ
ยาวะโนภาส
๑๔. นายอัมพร
สุวรรณกูฎ
อาเภอ
๑๕. นายวัชเรนทร์
สืบสิทธิ์
๑๖. นายประดิษฐ
รักเสรี
๑๗. นายพิสิษฐ์
แร่ทอง
๑๘. นายสุวัฒน์
เข็มเพชร
๑๙. นายสมยศ
มะลิลา
๒๐. นายกฤตกร
ฐาศักดิ์
๒๑. นายชานาญ
ชื่นตา
๒๒. นายเกียรติศักดิ์
เอื้อเฟื้อ
๒๓. นายสมศักดิ์
บุญทานุก
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๔. นายไพชยนต์
ชนะกาญจน์
กระทรวงกลาโหม
๒๕. พ.อ.ชัยพัทธ์
พรธนัชญ์สกุล

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

-๒กระทรวงการคลัง
๒๖. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๗. นางพรชนก
เชิงหอม
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๘. นายกมล
ภูเด่นแดน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๙. นายบุญศรี
อ่อนลออ
เกษตรจังหวัดยโสธร
๓๐. นายปาจรีย์
นินนานนท์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายธานินทร์
จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๒. นายไพรัตน์
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๓. นายเฉลิมชัย
จงสมชัย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๔. นายสมชาย
วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๕. นายพิชิต
สมบัติมาก
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๖. นายวัชรินทร์
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๗. นางสาวศรุดา
นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๘. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๐. นายร่มพงษ์
ผลวัฒนะ
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๑. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นายพงศ์ศา
วงษ์วันทนีย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นางสาวทัศนีย์
สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. นายกิตติพงษ์
พรหมงาม
แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ่
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นางจินตนา
สลับแสง
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร

-๓กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายวิชัย
วุฒานุรักษ์
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๙. นายพงศ์ธนธร
ศรีขาว
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๐. พล.ต.ต.ฉลอง
ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.อ.วีระพงษ์
พงษ์พุ่ม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.อ.บุรีรัตน์
วังสะอาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๔. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย์ รกท. 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.ท.วิวัฒน์
สุมาพา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรป่าติ้ว
๕๙. พ.ต.อ.ภิญโญ
สุทธิสาร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖๐. นายสุรสิทธิ์
สิงห์หลง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นางเย็นใจ
พันธ์วงค์
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.ท.พิชิต
โพธิวรรณา
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นายคายืน
วงศ์ชาลี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๔. นางสาวณัฐฎนิชา
จาปาแดง
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
๖๕. นางสาวปุณยาภรณ์
พูลสวัสดิ์
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๖. ร.อ.วิเศษ
แจ่มสุวรรณ แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๗. นางยุพิน
เทียนสว่าง
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
๖๘. นายสงวน
สืบนาคะ
แทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๙. นางสาวอรวรรณ
หันแม้นเทพอมร สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๗๐. นายสนั่น
ธรรมวงษ์การณ์ แทน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๑. นายบุญนาค
อยู่ทองหลาง ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร

-๔๗๒. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๗๓. นายพิทยาพล
พงษ์มณี
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๔. นายราม
ธนาคุณ
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๕. นางปนัดดา
ทองเหลือ
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗๖. นายปิยมิตร
ภูคงน้า
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๗. นายณรงค์ศักดิ์
ศิริชัยพันธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
๗๘. นายศรีบุญเรือง
ฤทธิ์น้าคา
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
๗๙. นายชาญชัย
ศรีมูล
แทน ผอ.สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร
๘๐. นางสาวสุชาดารัช
โพธิคลัง
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกรสาขาจังหวัด
ยโสธร
๘๑. นายทรงศักดิ์
วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๘๒. นายจักรี
สุทธศรี
ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๘๓. นายปรีชา
มูลสาร
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘๔. นายพีรพัฒน์
เคนเหลา
แทน โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๕. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ยโสธร
๘๖. นายวิสันต์
วิจิตขะจี
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
๘๗. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
แทน ผู้อานวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
กระทรวงพาณิชย์
๘๘. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๙. นายสัญชัย
พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๙๐. นายจานง
สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๙๑. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจั งหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๙๒. นายสามารถ
ประกอบ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๙๓. นายสุริยันต์
มิ่งขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๔. นายบุญสนอง
พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๕. นายมนต์ศักดิ์
สร้อยสิงห์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

๙๖. นายบรรลุ

ทองเข็ม

๙๗. นายอุบล
๙๘. นายวรชัย

ธนาสัย
บุตรสิงห์

๙๙. นายสาคร
๑๐๐.นายคมสัน
๑๐๑.นายศักดิ์สิทธิ์
๑๐๒.นายศิลป์
๑๐๓.นายชัยวิชา
๑๐๔.นางสุภาพร

เหล็กกล้า
อรรคแสง
ศรีมันตะ
ชื่นนิรันดร์
ทันพรม
สุนทรา

ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๕.นายมนัส
บังศรี
๑๐๖.นายวีรวัฒน์
ภักตรนิกร
๑๐๗.นายศรีเชียร
วิกรัยพัฒน์
๑๐๘.นายสุริยันต์
เจริญชัย
๑๐๙.ร.ท.ศุภฤกษ์
ศรีสุขนาเวียง
๑๑๐.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์
๑๑๑.นายพิบูล
ฝ่ายดี
๑๑๒.นายพิกุล
ทองเฟื่อง
๑๑๓.นายนิพล
หนูจิตร
๑๑๔.นายยุทธนา
สิงห์ยะบุศย์
๑๑๕.นายกนก
ประมูลพงศ์
องค์กรอิสระ
๑๑๖.นายโกวิทย์
ทุ่มโมง
๑๑๗.นางบัวไข
จุมกุมาร
๑๑๘.นายนเรศ
สุวรรณกูฎ
องค์กรภาคเอกชน
๑๑๙.นางรัชดา
ลุสวัสดิ์
๑๒๐.นายสุกฤษญ์
วงศ์สุวพิชญ์
๑๒๑.นางเพชรรวง
พวงแก้ว
๑๒๒.นายขวัญพัฒน์
เชื้อวณิชย์

-๕แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
รกท.ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร
แทน ผอ.ประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนคดีเยาวชนฯ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
แทน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
แทน ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

๑๒๓.นายภัคพิสิษฐ์
๑๒๔.นายพงษ์เทพ
๑๒๕.นายไชโย
๑๒๖.นายพีรวัฒน์
สื่อมวลชน
๑๒๗.ร.อ.วิรัช

เลิศช่าชองกุล
เพียรทา
ไชยนา
โพธิวัฒน์

-๖ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร

ขุนทอง

หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
๒. หน.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๓. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๔. รองประธาน กธจ.ยส.
๕. ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดยโสธร (พืชสวน)
๖. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
๗. ผจก.สนง.บริการโทรคมนาคม
๘. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
๙. นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
๑๐. นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
๑๑. นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
๑๒. นายกเทศมนตรีตาบลฟ้าหยาด
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลเดิด
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลศรีแก้ว
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
๒๑. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
๒๒. ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
๒๓. ผอ.ธนาคารออมสิน เขตยโสธร
๒๔. ผจก.ธนาคารออมสิน สาขายโสธร
๒๕. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
๒๖. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)

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

-๗๒๗. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
๒๘. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๒๙. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอภิรัตน์
๒. นายสมเกียรติ
๓. นางพิทยาภรณ์
๔. นายครรชิต
๕. นางสาวสิริมา
๖. นายสนอง
๗. นายเติมศักดิ์

ป้องกัน
แก้วรัตน์
เวชกามา
สลับแสง
วัฒโน
ดลประสิทธิ์
มูลสาร

ติดภารกิจ
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) การมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่ประธาน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้าอ้อม (สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)
๒) การมอบรางวัลการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจาปี ๒๕๕๖ (สานักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร)
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
๑) นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) นายวรชัย บุตรสิงห์ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป.ยส. ๑
๔) นายบุญมี อ่อนละออ เกษตรจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

-๘๕) นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
๑) นายเสนอ พิศเพ็ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดมหาสารคาม
๒) นายคายืน วงศ์ชาลี ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
๓) นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
๔) นายสมยศ มะลิลา นายอาเภอเลิงนกทา
ย้ายไปดารงตาแหน่ง นายอาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันรวมน้าใจช่วยกาชาด ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ
ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดยโสธรเป็นอย่างดี ในปี ๒๕๕๖ ได้รับบริจาครถจักรยานยนต์ จานวน ๑๑ คัน
รถจักรยาน ประมาณ ๒๐๐ กว่าคัน ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และสิ่งที่ผมซึ้งในน้าใจ คือ ประชาชนกลุ่ม
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านค้อเหนือ ได้สานตะกร้าเพื่อมาร่วมบริจาค ซึ่งในการจัดงานสถาปนาและงานกาชาดในปีนี้มี
สโลแกนว่า “คืนความสุขแก่คนเมืองยศ ซึ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมด จานวน ๒,๗๐๐ ชิ้น และเงินสด ประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะนามาออกรางวัลสลากกาชาดทั้งหมด และขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสถาปนาและงานกาชาด
จังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จะมีพิธี
บอกกล่าวสิ่งศักดิ์ ประจาจังหวัดยโสธร จานวน ๘ แห่ง และในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๕ และอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก และเปิดงานสถาปนาและ
งานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีกลาง สวนสาธารณบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ จึงขอเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ สถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันดาเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จะไม่มี
ฝนตก เพราะฉะนั้นระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จะต้องมีน้าใช้ ขอให้นายอาเภอทาแผน
เผชิญเหตุไว้ โดยในแต่ละอาเภอจะมีจุดจ่ายน้า สารวจแหล่งผลิตน้า และแหล่งน้าต้นทุนเพียงพอสาหรับใช้ในอาเภอ
หมู่บ้าน หรือตาบลหรือไม่ จะต้องทาการสารวจระบบประปาของเทศบาล ระบบประปาของ อบต. และจะต้องทาแผนใน
การแจกจ่ายน้า และจะต้องจัด zoning เทศบาลใด อบต. มีรถบรรทุกน้า จะต้องทาแผนอย่างไร ขอให้บริหารจัดการให้ดี

-๙ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการได้ร่วมประสานการช่วยเหลือในเรื่องนี้ และขอให้ใช้น้าอย่างประหยัด
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๕ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการ ทางานของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ บ้านย่อ ตาบลย่อ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญชวนร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ และสาหรับผู้ที่บริจาคเงิน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และรับพระราชทานของที่ระลึก
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๖ ผลการสารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4 ตาบลนาคา อาเภอ
คาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีการกู้ยืมเงิน จังหวัดได้มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร สานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ไปทาการสารวจ นอกจากจะไม่มีการกู้ ยืมเงินแล้วยังมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ขอให้สถิติจังหวัดยโสธรนาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
สถิติจังหวัดยโสธร
ขอสรุปประเด็นผลการสารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข บ้านปักแฮด หมู่ที่ 4
ตาบลนาคา อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้สั่งการให้ออกไปสารวจประชาชน
ในพื้นที่บ้านปักแฮดโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ การมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองให้เข้มแข็ง ค่านิยมของสังคม การดารงชีพให้ยั่งยืน ซึ่งสามรถสรุปผล
ได้ดังนี้
๑. สภาพความเป็นอยู่ บ้านปักแฮด เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีจานวนครัวเรือน ๕๕ ครัวเรือน มีประชากร
จานวน ๒๐๓ คน ขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย ๓.๔ คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๓๑ – ๖๐ ปี มีผู้ที่กาลังศึกษาต่อ
๕๑ คน มีผู้พิการ ๑๔ คน มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จานวน ๕๔ คน ลักษณะการใช้ชีวิตรวมกันอยู่เป็นญาติพี่น้อง
มีผู้นาชุมชน โดยส่วนใหญ่ไม่กู้ยืมเงินมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่าย และมีครัวเรือนที่เป็นหนี้ ๒๘ ครัวเรือน มีทรัพย์สิน
ด้านการเงินเพื่อการออมมีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ ลักษณะการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้าน ที่
สร้างด้วยไม้ ใช้ถ่านและฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร โดยมีแหล่งน้าที่สาคัญ คือ อ่างเก็บน้าอีสานเขียว และ
ลาเซบาย
๒. ด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทานา และมีการปลูกผัก
ซึง่ นาไปขายส่งทุกวัน จะมีรายได้เข้าหมู่บ้านประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีการหาปลา หาแมลงดา เพื่อ
จาหน่าย โดยในแต่ละวันจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินซึ่งก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ และก็มีการลงแขกในการทางานซึ่งจะไม่มี
การว่าจ้าง การทากินอย่างพอเพียงไม่กุมความเจริญทางด้านวัตถุ มีแนวความคิดการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่นิยมการเป็น
หนี้ โดยมีคากล่าวของคนเฒ่าคนแก่ ว่า ก่อให้กินก่อนได้ก่อให้ใช้ก่อนมี และมีสหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้านซึ่งมีการปันผลทุกปี
และมีการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ทุกครัวเรือนมีอาชีพมีงานทาตลอดปีไม่มีการว่างงาน
๓. ด้านการพัฒนาชุมชน หรือหมู่บ้าน มีการใช้น้าประปาภายในหมู่บ้าน และมีการทิ้งขณะในสถานที่ที่กาหนด
ไว้ หมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษ และที่สาคัญไม่มีปัญหาทะเลาะกันในหมู่บ้านของวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง และเป็น
หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
๔. ด้านค่านิยมของสังคมและอาชีพที่ยั่งยืน ทุกคนในหมู่บ้านอยู่กันแบบญาติพี่น้อง ไม่มีการลักขโมย ช่วยกัน
ป้องกันผู้อื่นมาทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และขยันประกอบอาชีพที่สามารถทาได้ภายในหมู่บ้าน เด็กและเยาวชนในห้วง
วันหยุด หรือหลังเลิกเรียนจะมาช่วยผู้ปกครองในการทางาน หาของป่า เช่น หน่อไม้ แมลงต่าง ๆ มาจาหน่ายเพื่อเป็น
รายได้เสริม

-๑๐ทั้งนี้ จากการวัดสภาวะสุขภาพจิต พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพจิตดีมาก ค่าตัวชี้วัดเชิงบวกอยู่ที่ ๘.๖
จากคะแนนเต็ม ๑๐ ระดับความเดือดร้อน ความต้องการ อยู่ใน ๓ อันดับแรก ดังนี้
๑. ต้องการซ่อมแซมถนนเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเส้นทางในการทากิน
๒. ต้องการคลองส่งน้าชลประทาน
๓. ต้องการการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ประธาน
จากการที่เป็นหนี้เพื่อการลงทุน (ซึ่งเป็นหนี้ในระบบ) และที่เห็นได้ชัดเจนคือ ในหมู่บ้านอยู่กันแบบเครือ
ญาติ ผู้นาชุมชนเข้มแข็ง ปัญหาของเยาวชนไม่มี เป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจ เป็นหมู่บ้านตัวอย่างวิถีอีสานอย่างแท้จริง ให้
นายอาเภอคาเขื่อนแก้วไปสารวจความต้องการของประชาชนบ้านปักแฮด แล้วสามารถสนองความต้องการของประชาชน
บ้านปักแฮดได้อย่างไร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปต่อยอด และให้เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีอีสาน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ มีจานวน ๑๙ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และกาหนดให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ”
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดารัสในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพใต้ฯ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒
มีนาคม ๒๕๑๓ ทรงให้ความสาคัญในการพัฒนาฝีมือของช่างไทย ให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เป็น
ที่ทราบดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีฝีประหัตถ์เป็นเยี่ยมในด้านการช่าง ไม่ว่าจะเป็นงานช่างไม้ ช่างโลหะ หรือ
ช่างกล ทรงประดิษฐ์เรือใบด้วยพระองค์เองเพื่อนาไปใช้ในการแข่งขันกีฬา การใช้เรือใบดังกล่าวทรงพิชิตเหรียญทองใน
การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระองค์ได้ประดิษฐ์เครื่องจักรกลที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริอีกหลายอย่าง อาทิ เครื่องสีข้าวใช้กาลังคน กังหันน้าสูบน้าทุ่นลอย กังหันน้าชัยพัฒนา และยังมี
เครื่องจักรกลหลายรูปแบบที่ทรงพระราชทานแก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และ
พระวิริยะอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเห็นชอบให้
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกาหนดให้วันที่ ๒
มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ” ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว

-๑๑ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ใช้ข้อความ “๒ มีนาคม วันแรงงานแห่งชาติ” ไว้ในส่วนท้ายกระดาษของหนังสือราชการของศูนย์ฯ
๒. จัดทาบอร์ดนิทรรศการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภายในศูนย์
๓. ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ แผ่น บริเวณหน้าศูนย์ และบริเวณถนนแจ้งสนิททางเข้าศูนย์ฯ
๔. ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน FM ๙๘.๒๕ MHz. ทุกวันพุธในช่วงจัดรายการ “พัฒนาคน
พัฒนางาน” เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๕. ประชาสัมพันธ์ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติบนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
http://home.dsd.go.th/yasothon
๖. นาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ ทราบ
ประธาน
สิ่งที่น่าสนใจคือ พระราชดารัสในงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี่ ณ ลุมพินี
สถาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๓ “ช่างคือผู้ทางานใช้ฝีมือ หมายความถึงผู้ใช้ฝีมือเป็นบริการแก่ผู้อื่น ” และ
พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ คือ
๑. ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ
๒. ปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริง ๆ
๓. ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทา
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ การจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๕๖”

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
การจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๕๖” ซึ่งพิธีนี้จะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๔๕ น. สาหรับจังหวัดยโสธรจัดพิธี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านแล้ว
ประธาน
ตามที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีฯ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (พระอารามหลวง)
ได้ขอความร่วมมือจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๔๕ น. สาหรับ
จังหวัดยโสธรได้กาหนดจัดพิธี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๒๓.๓ การประกอบพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และการ
ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการจัดงานวันสถาปนา
และงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
สาหรับการประกอบพิธีบอกกล่ าวสิ่งศักดิ์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งจะทาพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๘ แห่ง จึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายไปพร้อมกัน
ณ จุดที่กาหนดให้ สาหรับการแต่งกาย ข้าราชการ แต่งกายชุดผ้าไทย (ลายลูกหวาย) ประชาชน แต่งกายชุดสุภาพ
ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก
ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร (นายพงษ์เทพ เพียรทา)
สุนทรราชวงศา (สิงห์) เป็นพระสุนทรราชวงศ์ษา (ท้าวคาสิงห์)
ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)
ได้รับทราบและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม

ขอเพิ่มเติมชื่อเจ้าเมืองยโสธรท่านแรก จากพระ
ในประเด็นนี้จะนาเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการ

รับทราบ
๓.๔ การมอบรางวัลให้จังหวัดที่นาข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและ
จังหวัด (ย้อนหลัง ๓ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด “ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๔” ซึ่งได้กาหนดให้จังหวัดเร่งรัดการนาเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูล
กลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) ตามโครงสร้างระบบฐานข้อมูล ๔๕
กลุ่มเรื่อง ๓๒ ตัวชี้วัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ในส่วนของจังหวัดยโสธร และส่วนราชการ หน่วยงาน ได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูล และสานักงานจังหวัดยโสธร
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ตรวจสอบและเร่งรัดให้ดาเนินการนาเข้าข้อมู ล รวมทั้งได้สรุปรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผลการปฏิบัติงานการนาเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรสามารถนาเข้าข้อมูลได้ร้อยละ ๙๙.๑๒ อยู่ในระดับเกณฑ์การ
ประเมินดีมาก ลาดับที่ ๗ ของประเทศ และกระทรวงมหาดไทยได้จั ดสรรเงินรางวัลให้กับจังหวัดสาหรับการบริหาร
จัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนเพิ่มเติม จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)
เป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยเป็นการร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนจึงทาให้ประสบผลสาเร็จ และอาจจะเริ่มต้นจาก yasothon model เพื่อที่จะได้บูรณาการข้อมูล
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๓๓.๕ วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๒ – ๑๖
เมษายน ๒๕๕๖)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้กาหนด
ให้วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะทาให้มีวันหยุดราชการประจาปี
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๕ วัน คือ วันศุกร์ที่ ๑๒ – วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖
เพื่อให้ประชาชนที่ทางานต่างถิ่นได้เดินทางกลับภูมิลาเนาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นวันสาคัญตามประเพณี
ไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นสถาบันครอบครัวและการท่องเที่ย ว ซึ่งในหลักการหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการ
ให้บริการประชาชน หรือมีความจาเป็นหรือราชการสาคัญในวันดังกล่าวโดยได้กาหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหาก
ยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณา
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการและประโยชน์สุขของประชาชน
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งบรายจ่าย
งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒,๖๕๙.๔๐
๖๑๔.๓๖
๓,๒๗๓.๗๖

เบิกจ่าย
๒,๒๖๔.๕๗
๑๓๓.๗๙
๒,๓๙๘.๓๕

ร้อยละ
๘๕.๑๕
๒๑.๗๘
๗๓.๒๖

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อยู่อันดับที่ ๘ ของประเทศ
ซองเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับนายอาเภอ ทุกอาเภอ นั้น ขอให้นายอาเภอนาไปแจกให้กับผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน ให้หาข้อมูลประปาของหมู่บ้าน เนื่องจากทางจังหวัดจะได้ทาตัวเลข GDP แล้วให้รวบรวมไว้ที่อาเภอแต่ละ
อาเภอ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของสานักงานคลังจังหวัดจะไปรวบรวมข้อมูลของแต่ละอาเภอ
ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา) ขอฝากนายอาเภอ ทุกอาเภอ ในเรื่องข้อมูล
ประปาหมู่บ้านด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๗ ผลการดาเนินงานการจัดระเบียบหอพัก ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
ประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม

รับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วม

-๑๔๓.๘ ผลการดาเนินงาน “สืบสานตานาน ถนนคนเดิน : เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
ผลการดาเนินงาน “สืบสานตานาน ถนนคนเดิน : เมือง
เก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ได้ร่วมจัดกิจกรรม “สืบสานตานาน ถนนคนเดิน :
เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า” ซึง่ เจ้าภาพหลัก โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร ได้จัดงาน” สืบสานตานาน ถนนคนเดิน : เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า”
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ภายใต้ชื่อ “ครรลองวิถีชีวิต คนเมืองยศ”
โดยมีกิจกรรมที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย
ที่ประชุม

กิจกรรมร้อยมาลัย
การปักผ้าฝ้าย
การทาสมุนไพรมะกรูดและใบเตย
รายการแสดง ราวงมาตรฐานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
รับทราบ

๓.๙ “ครอบครัวห่วงใยเด็กและเยาวชนคนเมืองยศ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม” โดยบูรณาการการ
จัดงานสมัชชาสตรีและครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
๑. การบูรณาการการดาเนินงานด้านสตรีครอบครัว และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้งบประมาณ จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จัดร่วมกับสมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ซึ่งจะมีกิจกรรมอยู่ ๓ กิจกรรม
๑) จัดประชุมสมัชชาสตรี ครอบครัว และสมัชชาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนปฏิบัติการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและ
เยาวชนเมืองยศ”
๓) การขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี ครอบครัว แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตาบลต้นแบบ
๑. การจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖
บูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง สมาคมสตรีจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ : สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร โดยมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๕ระเบียบวาระที่ ๔

การนาเสนอโดยเอกสาร

ประธาน

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๘ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง ประจาปี ๒๕๕๖”
(จังหวัดเคลื่อนที)่ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ ผลการพิจารณาคัดเลือกกานันยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร)
๔.๓ กาหนดการเปิดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖
ปลัดจังหวัดยโสธร
ในการเปิดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่งได้มีกาหนดการ
อย่างเป็นทางการแล้วนั้น ก่อนอื่นขอชี้แจงประสบการณ์จากปี ๒๕๕๕ มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานค่อนข้างน้อย
ในปี ๒๕๕๖ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงานสถาปนาและงานกาชาดประจาปี ๒๕๕๖ โดยพร้อมเพรียง
กัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
๑. พิธีเปิดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๒. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๓. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย “คนดีศรีเมืองยศ” ประจาปี ๒๕๕๖ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ยโสธร)
๔. พิธีมอบของรางวัลตามโครงการ (TO BE NUMBER ONE) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร)
รายละเอียดปรากฏตามกาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ในงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ นี้ ไม่มีการขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมร้องเพลงและไม่มีการขอสนับสนุนดอกไม้ เพราะว่าทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้มีการประกวดร้องเพลง
พร้อมหางเครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ –๗, ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ได้มีความคิดที่จะหารายได้สมทบเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร จึงได้จัดร้องเพลง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท และการเดินผ้าไทย
คนละ ๓,๐๐๐ บาท จึงขอเชิญร่วมร้องเพลงและเดินแบบผ้าไทยเพื่อหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ขอเรียนให้ส่วนราชการที่มีเวรประจาร้านกาชาด ห้ามเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรประจาร้านกาชาดในวันนั้น ๆ ห้ามซื้อ
ฉลากกาชาด เนื่องจากจะเป็นที่ครหาของประชาชนเมื่อได้รับรางวัล แต่สามารถซื้อรางวัลนาทีทองได้
ประธาน
หวังว่าหัวหน้าส่วนราชการจะให้ความร่วมมือไปร่วมงานวันสถาปนาและงานกาชาดประจาปี ๒๕๕๖
โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดยโสธร
ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่ใช่ของประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร แต่เป็นกิจกรรม
ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ แต่งตั้งข้าราชการร่วมเป็นสักขีพยานการจับสลาก การออกรางวัลและ
การมอบรางวัลร้านกาชาด งานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร
ประจาปี ๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)

-๑๖๔.๕ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดยโสธร)
๔.๖ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๗ การสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๘ สรุปผลการดาเนินงานโครงการรับจานามันสาปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ จังหวัดยโสธร
และสรุปราคาสินค้า ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และข่าวประชาสัมพันธ์
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ขอนาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ จานวน ๒ เรื่อง คือ
๑. ขอเชิญชวนร่วมพิธียกเรือโบราณขึ้นจากลาน้าชี สืบเนื่องจากได้รับการรายงานจากชาวบ้านหนองหอย
ตาบลเขื่องคา อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ว่าได้พบเรือโบราณบริเวณลาน้าชี ทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ยโสธร อาเภอเมืองยโสธร และสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ร่วมกับชาวบ้านลง
พื้นที่ ซึ่งได้พบซากเรือโบราณ (เรือกระแชง) จมอยู่ลาน้าชี มีความยาวประมาณ ๑๕ เมตร ชาวบ้านได้มีความประสงค์
ที่จะยกเรือขึ้น ซึ่งได้มีกาหนดยกเรือขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้
มีเกียรติทุกท่าน รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมพิธีดังกล่าว โดยจะเริ่มพิธีเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บ้านหนองหอย ตาบลเขื่องคา
๒. ขอประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องเพื่อสนับสนุนงานสถาปนาและงาน
กาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ ซึง่ ในปีนี้มีการประกวด ๓ ประเภท คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และส่วนราชการ รวมทั้งหมด ๒๙ ทีม
ที่ประชุม
รับทราบ
สืบเนื่องจากงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖ ได้สังเกตพบว่าป้ายประชาสัมพันธ์
งานที่ได้จัดทาขึ้นได้ระบุสถานที่ในการจัดงาน ว่า สนามหน้าวัดหลวงตาพวง ในปีต่อไปขอให้แก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์
การจัดงานด้วย
ปลัดจังหวัดยโสธร
เนื่องจากการจัดงานจะมีผู้มาเช่าช่วงการจัดงานต่อ ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ได้แจ้งให้ห้างที่เช่าช่วงต่อ
แล้วว่าเป็นสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ทางห้างได้แจ้งว่าถ้าระบุสวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ทาให้ประชาชน
ไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นวัดหลวงตาพวงจะทาให้ประชาชนได้รับทราบมากว่า ทางห้างจึงใช้ชื่อสถานที่ในการจัดว่าสนามหน้าวัด
หลวงตาพวง
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๗ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
ขอประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งซึ่งมีการบูรณาการการ
ดาเนินการร่วมกันหลายส่วนราชการ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร และ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ซึ่งจะมีกิจกรรมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ คือการบรรพชาให้กับนักเรียน
จานวน ๑๐๑ คน เพื่อเฉลิมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จึงขอเชิญชวน
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
ที่ประชุม

ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน

รับทราบ

ผู้แทน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร เนื่องจากสถานที่จัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจาปี ๒๕๕๖
เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งตามระเบียบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นสถานทีท่ ี่กาหนดห้ามดื่ม ห้าม
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงจาเป็นต้องมีการจัดระเบียบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพสามิต จะร่วมกันออกตรวจในงานด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชย์จังหวัดยโสธร ทางจังหวัดยโสธรมีชมรมหัวหน้าส่วนราชการ “ชมรมคนกันเอง” โดยมีท่านรองผู้ว่าราชกา
จังหวัดยโสธร (นายนิรันดร์ สมสมาน) เป็นประธาน ซึ่งจะมีกิจกรรมเลี้ยงรับ – ส่ง หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหากไม่มีการ
โยกย้าย ใน ๑ เดือน จะมีการพบปะกัน ๑ ครั้ง ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กันมากขึ้น
ท่านประธานหอการค้าจังหวัดยโสธรได้ปรารภว่าในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่จะมีการจัดกิจกรรมร้องเพลง
และเดินแบบผ้าไทย เพื่อหารายได้สมทบกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สามารถสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดยโสธร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และสานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)
มี ๑ ครั้ง
ที่ประชุม

ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม เนื่องจาก ๑ ปี

รับทราบ

เกษตรจังหวัดยโสธร เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการ ทีวีเกษตร จึงขอเชิญผู้สนใจในความรู้ด้าน
การเกษตร ได้มีสถานีโทรทัศน์ ระบบ C BAND (จานดา) มีการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร MOAC เป็นโครงการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการตามนโยบายโดยการนาเนื้อหาสาระอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งพัฒนาและให้ความรู้แก่
เกษตรกร การนาความรู้ร่วมกับความบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลาย เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิลทีวี เป็นการ
เพิ่มช่องทางและโอกาสในการเข้ าถึงข่าวสารด้านการเกษตร เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่สนใจได้แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
ผู้บริโภคด้วยกัน สามารถรับชมได้ผ่านทางดาวเทียมไทคมภาค ผ่านระบบ C BAND
ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)
อาเภอ ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

ให้ทาเป็นหนังสือส่งไปยังส่วนราชการ และ

-๑๘สรรพากรพื้นที่ยโสธร ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะหมดเขตยื่นในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๖ ถ้ายื่นผ่านอินเตอร์เน็ตจะขยายเวลาให้อีก ๘ วัน
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ เติมศักดิ์ มูลสาร ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

