ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๘๗๕๔

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส. ๓๕๐๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุม
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 ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังจัคม
งหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๘๖๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้กาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
เนื่องจากในห้วงดังกล่าวจังหวัดยโสธรมีภารกิจสาคัญ จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จากเดิมวันศุกร์ที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สาหรับเวลา และสถานที่คงเดิม หากหน่วยงานใด
ประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุม ขอให้สรุปข้อมูลส่งจังหวัดจานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

(นายประวัติ ถีถะแก้ว)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๘๖๓๑

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๓ ธันวาคม 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 ๘๐๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่หากหน่
) วยงานใดประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุม
ขอให้สรุปข้อมูลส่งจังหวัดจานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกาหนดจังหวัดจะนาเข้า
วาระการประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
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 ๑๑/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน 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. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
๘. นายร่องกี้ พลเยี่ยม พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๙. นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๐. นายธรรมนูญ เทพจันทร์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๑๑. นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๑๒. นายนรชัย ภาควรรธนะ
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นายณัฐพล ซองทอง
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
อาเภอ
๑๔. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์
แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
๑๕. นายครรชิต ดีหนองยาง
นายอาเภอปุาติ้ว
๑๖. นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอาเภอกุดชุม
๑๗. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
นายอาเภอมหาชนะชัย
๑๘. นายพิจิตร บุญทัน นายอาเภอเลิงนกทา
๑๙. นายสมเพชร สร้อยสระคู
นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
๒๐. นายชานาญ ชื่นตา
นายอาเภอค้อวัง
๒๑. นายประกาศ สุขกุล
นายอาเภอทรายมูล
๒๒. นายสมศักดิ์ บุญทานุก
นายอาเภอไทยเจริญ
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

-๒กระทรวงกลาโหม
๒๔. ร.อ.มงคล เถาว์ชาลี แทน
สัสดีจังหวัดยโสธร
กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร สุบุญ คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖. นางพรชนก เชิงหอม
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๗. นายกมล ภูเด่นแดน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายประมวล โพทุมทา
แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายปาจรีย์ นินนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน์ ขนันไทย ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. ว่าที่ พ.ต.ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายจิรวัฒน์ แดงวังสะโม
แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๔. นายพันธ์ศักดิ์ ธรรมรัตน์ 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. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ แทน
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสาววาสนา ไชยพรรณา
แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

-๓กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายวิชัย วุฒานุรักษ์ แทน
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๙. นายทองอินทร์ ศรีชัย แทน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๐. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.ท.ชวดล พลทะมัย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.อ.บุรัรัตน์ วังสะอาด ผู้กับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๔. พ.ต.ท.ยงยุทธ ภูสมนึก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
๕๕. พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
๕๖. พ.ต.อ.สมชาย โชตเศรษฐ์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย จินดาวณิชย์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรปุาติ้ว
๕๘. พ.ต.ท.ธนัสเอก ชัยพรทรงรุ่ง แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕๙. ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง รกท.
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
๖๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง กาญจนา วาสนสิทธิ
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ
พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.ต.สมบูรณ์ มานะดี
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นายสุรัตน์ สดชื่น
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๔. นางสาวกนกวรรณ ภูเด่นแดน แทน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๕. พ.ต.พิชิต วันทา
ผบ.ร. ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๖. นายสงวน สืบนาคะ
แทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๗. นางเบญจลักษณ์ ผาสุกมูล
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๘. นางศิริลักษณ์ สิงห์โต สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร

-๔กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖๙. นางสาวทัศนีย์ สมใจ แทน
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๐. นางวิภาวดี เจียมเจริญสิน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๑. นายทินกร เหลือล้น ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๒. นางปนัดดา ทองเหลือง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗๓. นายไพบูลย์ จันทะอุทัย
รกท.ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๔. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
๗๕. นายสมเกียรติ ไสยมรรคา ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๗๖. นายดารงศักดิ์ หงส์ทะนี
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
๗๗. นายชาญชัย ศรีทาบุญ แทน ผอ.สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๘. นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ แทน
ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๗๙. นายปรีชา มูลสาร ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
๘๐. นายไพศาล จงกลรัตน์ แทน โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๑. นายเกรียงศักดิ์ จันทนป
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้ยโสธร
๘๒. นายวิสันต์ วิจิตขะจี แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
๘๓. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๘๔. นายธรรมเชษฐ์ บุญสาธร หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๕. นายสัญชัย พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๖. นายจานง สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๗. นายปทัศศินา เจริญศรีเมือง
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๘๘. นายพงศ์ศักดิ์ มาสมาลัย ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๘๙. นายสุรชัย ปุริสาย
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๐. นายบุญสนอง พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๑. นายช่วงชัย มาตะราช แทน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๙๒. นายไกรวุฒิ ทองศรี
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร

-๕๙๓. นายศักดิ์นรินทร์ ศรีบุรมย์
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
๙๔. นายสาคร เหล็กกล้า แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๕. นายพุฒิชาติ ทัดเทียม
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๙๖. นายจิตรกร หลักหาญ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
๙๗.นายสง่า เศษสุวรรณ์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
๙๘.นายชัยวิชิต ทันพรม
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๙๙.นายช่วงชัย มาตะราช แทน ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๐.นายวิทยา ผุดผ่อง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๑๐๑.นายทนุธรรม ศุภผลา แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
๑๐๒.นางสาวสุวีนา เข็มเพชร แทน นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
๑๐๓.นายวุฒิชัย วงษาเวียง แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
๑๐๔.นายสถิต ศรีสงคราม แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
๑๐๕.นางขวัญใจ แก้วดวงใหญ่ แทน นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
๑๐๖.นายสุริยันต์ เจริญชัย
นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
๑๐๗.นายพูลสวัสดิ์ สุนทรารักษ์
นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
๑๐๘.นางนภัสสรณ์ คุณุรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลฟูาหยาด
๑๐๙.นายวุฒิไกร ตาสว่าง แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
๑๑๐.นายอมร คูเมือง
แทน นายกเทศมนตรีตาบล
เดิด
๑๑๑.นายอาทิตย์ แสงศรี
นายกเทศมนตรีตาบล
ศรีแก้ว
๑๑๒.นายสัมพันธ์ ศรีอุบล นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
๑๑๓.นายจานง บุตรพรม แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
๑๑๔.นายยุทธนา สิงห์ยะบุศย์ แทน นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
องค์กรอิสระ
๑๑๕.พ.ต.ท.กวิน แสนศรี
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
๑๑๖.นางสาวพรพรรณ ยุทธ์รัตนา
รกท.ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยโสธร
ภาคเอกชน
๑๑๗.นายจักรกฤษณ์ สุนทรารักษ์ แทน
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
๑๑๘.นายอุทิศ แสนสุข แทน ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
๑๑๙.นายวสันต์ ธานิสพงษ์ แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
๑๒๐.นายคณิตเชษฐ์ พันธ์สายเชื้อ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
๑๒๑.นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

-๖๑๒๒.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
๑๒๓.นางสาววรรณพร หิรัญกุล แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
๑๒๔.นายพงษ์เทพ เพียรทา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๒๕.นายไชโย ไชยนา ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
สื่อมวลชน
๑๒๖.ร.อ.วิรัช ขุนทอง หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว ติดราชการ
๓. ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร ติดราชการ
๔. หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ ติดราชการ
๕. รองประธาน กธจ.ยส.
ติดภารกิจ
๖. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๗. หัวหน้าสานักงานสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขายโสธร ติดราชการ
๘. หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร
ติดราชการ
๙. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๑๐. ผู้จัดการสานักงานบริการโทรคมนาคม
ติดราชการ
๑๑. ผอ.สก.สค.จังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๑๒. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ติดราชการ
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลปุาติ้ว ติดราชการ
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง ติดราชการ
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลบุ้งค้า ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
ติดราชการ
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
ติดราชการ
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
ติดราชการ
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
ติดราชการ
๒๑. ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๒๒. ผู้อานวยการประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนฯ ติดราชการ
๒๓. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๒๔. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๒๕. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ติดภารกิจ

-๗๒๖. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตยโสธร ติดราชการ
๒๗. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK) ติดภารกิจ
๒๘. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๒๙. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๓๐. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๓๑. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท. ติดภารกิจ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเวณัย สุนทรพุทธศาสน์
แทน จ่าจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
๒. นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ ปูองกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
๓. นางพิทยาภรณ์ เวชกามา เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
๔. นายธวัชชัย ตาเมือง
แทน 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 และผู้แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีก่อนการประชุม ๑)
การมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการ
ทะเบียน ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกสานักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้นางปิยดา บุญทวี ตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ)
อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๒) การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ระดับ
จังหวัด จานวน ๒ ราย (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
๑) พ.อ.พิชิต วันทา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖
ตาแหน่งเดิม รอง ผบ.ร. ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
๒) นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ ปลัดจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอเมืองยโสธร

-๘๓) พ.อ.เสนอ อุปัญ สัสดีจังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด
๔) นายประกาศ สุขกุล นายอาเภอทรายมูล
ตาแหน่งเดิม ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ประชุม ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งที่อื่น
๑) นายครรชิต ดีหนองยาง นายอาเภอทรายมูล
ย้ายไปดารงตาแหน่ง นายอาเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร
๒) พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล สัสดีจังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
๓) นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุม ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๑.๓ การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประธาน
ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาด
จังหวัด ภาค ๗ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม ขอเรียนเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะสภากาชาดไทยภาค ๗ ทั้ง ๗ จังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม และจังหวัดยโสธร) ประมาณ ๒๐๐ คน
ซึ่งจะต้องจัดให้ประทับใจผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยจะใช้หลักเด็กนาผู้ใหญ่ตาม ให้แต่งกายเสื้อบั้งไฟยโสธรสีชมพู
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองค่อนข้างตึงเครียด ทางภาคใต้บางจังหวัดการทางานภาค
ราชการค่อนข้างลาบากศาลากลางจังหวัดถูกกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เข้ายึด สาหรับการประชุมสภาเพื่อลงมติไว้วางใจ
รัฐบาล ซึ่งสภาได้มีมติไว้วางใจรัฐบาล จานวน ๒๙๖ เสียง ไม่ไว้วางใจ ๑๓๕ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง
และท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศว่าไม่ยังยุบสภา แต่จะใช้แนวทางในการเจรจา ขอให้ทุกท่านได้ดูแลในเรื่อง
อาคารสถานที่ให้ดี ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ถึงแม้จังหวัด
ยโสธรจะไม่มีสถานการณ์รุนแรง ซึ่งก็มีชาวกลุ่ม นปช. จังหวัดยโสธรที่เข้าร่วมชุมนุม ณ สนามรัชมังคลากีฬาสถาน
ขอให้ช่วยกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย สาหรับหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งในตัวอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร
ช่วยกันดูแลระบบไฟฟูาขอให้ดูแลให้เรียบร้อย สาหรับส่วนราชการที่มีที่ตั้งนอกอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร กฌ ขอให้
ช่วยกันดูแลให้ดีด้วยเช่นเดียวกัน
ที่ประชุม
รับทราบ

-๙๑.๕ ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธรที่ได้อัดบดถนนทางลาด
หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เหลือเพียงสายไฟด้านหน้าศาลากลางจังหวัดที่ยังรกอยู่ ซึ่งจะได้จัดระเบียบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหา
สมาคม ในส่วนของจังหวัดยโสธรจะมีพิธีทาบุญตักบาตรในช่วงเช้า พิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน การปลูกกล้า
ไม้พยูง “โครงการรักปุาพยูงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง” และในภาคค่าจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ขอให้รับฟังขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมพระองค์ท่านจะให้ข้อคิดอย่างไรบ้างและ ซึ่งจะ
สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างดียิ่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่วนราชการใดที่จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ขอให้รายงานจังหวัดทราบเพื่อจะได้รายงานในภาพรวมของจังหวัดไปยังส่วนกลางทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๗ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมบริจาคเงินโครงการ To Be Number One ซึ่งมี
เพียง ๓ จังหวัดเท่านั้นที่เป็นจังหวัดเพชร เป็นโครงการที่ยังมีอยู่และต้องทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสมาชิกอายุระหว่าง ๑๐ –
๑๔ ปี ถึง ๑๔๗,๘๐๐ กว่าคน ซึ่งคิดเป็น ๑ ใน ๔ ของจานวนประชากรจังหวัดยโสธร ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้า
มูลนิธิคนละ ๑ บาท ได้เงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้ส่งให้มูลนิธิต่อไป ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกัน
บริจาคเงินในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๘ สาหรับเงินรางวัล ประจาปี ๒๕๕๕ ซึ่งได้จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ทาง ก.พ.ร. ได้ทา
การประเมิน ได้ค่าคะแนน ๔.๓๕๗๖ ซึ่งได้มากกว่าปี ๒๕๕๔ ซึ่งทาได้เพียง ๓.๗๙๐๖ ซึ่งได้รับจัดสรรเงินรางวัล
จานวน ๖,๖๕๓,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินรางวัลแล้วและได้มีการประชุม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน
กับ ปี ๒๕๕๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้กาหนดให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุม
รับทราบ
นายนิรันดร์ สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้ดาเนินการประชุม ๓ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ คือ เรื่องยาเสพติดซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้แจ้งในที่ประชุมยาเสพติดไปแล้ว เรื่องสนามบินพาณิชย์เลิงนกทา และ
การประชุมหอการค้าทั่วประเทศ สาหรับการสร้างสนามบินเลิงนกทา อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งในวันนั้นได้เชิญ
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพัฒน์ กรมธนารักษ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสาคัญของการประชุม การประชุมหารือของจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธรให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ประชุมในระดับจังหวัดว่ามีความคืบหน้า
อย่างไรบ้าง หน่วยงานใดจะต้องทาสิ่งใดบ้าง ซึ่งได้นาเรียนให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ทราบ นอกจากนั้นได้ปรึกษาในเรื่อง
งบประมาณ และความคืบหน้าของการทTOR
า ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ซึ่งได้มีการพูดคุยในระดับจังหวัด เรื่องของ
TOR
ทางจังหวัดไม่มีงบประมาณ แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ

-๑๐ถ้าข้อระเบียบกฎหมายไม่ติดขัด นอกจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีแนวคิดว่าถ้างบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถจัดสรรให้ได้ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งในเรื่องงบกลางผมได้นาเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับทราบ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สาเหตุที่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคือกรมการบินพลเรือน โดยทาที่อาเภอดอนศักดิ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาหรับการจัดทา TOR จะต้องใช้งบประมาณ จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณในส่วน
นี้ทางกรมการบินพลเรือน และสภาพัฒน์แจ้งว่าอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งจะใช้ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้าน อย่างไรก็
ตามที่ประชุมคาดว่าคงไม่มีปัญหา ผมได้เรียนให้ที่ประชุมว่าจังหวัดยโสธรพร้อมทุกเรื่องในการจัดตั้งสนามบิน ได้พูดถึง
เรื่องของคนซึ่งมีการมาใช้บริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อานาจเจริญ ได้ชี้แจงไปว่ามีความพร้อมในเรื่องของคน ซึ่ง ๓ จังหวัดนี้คาดว่าจะมีคนใช้บริการมาก และจะโยงไปถึง
ประเทศเพื่อนบ้านที่จะมาใช้บริการสนามบินเลิงนกทาด้วย และผมยังได้พูดถึงว่ากรมการบินพลเรือนกล่าวว่าสนามบินเลิง
นกทามีคุณภาพอย่างมากน่าจะเป็นการลงทุนที่ต่าที่สุดในการสร้างสนามบินในขณะนี้ และได้กาชับว่าถ้าจัดทา TOR เสร็จ
แล้วได้แจ้งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ ให้ทางกรมการบินพลเรือนส่ง TOR มาให้ ซึ่งขณะนี้ได้จัดทาเสร็จแล้ว
และได้กล่าวถึงการขออนุญาตใช้สนามบิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก ซึ่งมีการถกกันพอสมควรว่าใครจะต้อง
เป็นผู้ขออนุญาต คาดว่ากรมการบินพลเรือนน่าจะเป็นผู้ขออนุญาต
การประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๑ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๒
– ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ซึ่งได้มีการพูดคุยในหลายประเด็นว่าหอการค้ามีบทบาทและความสาคัญอย่างไรต่อประเทศ ซึ่งในวันนั้นมี
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พูดถึงการเจริญเติบโตของประเทศไทย ขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาอยู่หลายด้าน ซึ่งมีเรื่อง
การส่งออก การบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ และที่สาคัญคือเรื่องการเมือง ซึ่งท่านมองว่าภาคธุรกิจถ้าทา
เป็นระบบจะช่วยประเทศได้มาก เนื่องจากเป็นกาลังสาคัญ และยังได้กล่าวถึงเรื่องการเมืองคือบทบาทของภาคเอกชน
ในการช่วยชาติบ้านเมืองไม่ใช่เล่นการเมือง และภาคเอกชนเป็นกลไกที่สาคัญมาก ทางหอการค้าให้ความสาคัญกับ
ทางราชการในเรื่องการทางานร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเคียงคู่กันไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประธาน รายงานการประชุมฯ ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจานวน ๒๐ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรกาหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิถีอีสาน และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-๑๑๑. พิธีทาบุญตักบาตร ๒. พิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
๓. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ๔. การปลูกกล้าไม้ “โครงการรักษาปุาพยูงไทยพยูงธรรมเพื่อ
แผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ๕. กิจกรรมจิตอาสาบารุงรักษาพระ
อารามหลวงบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดมหาธาตุ/วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ๖. พิธีถวายราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพระชังมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร รายละเอียดปรากฏ
กาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ประธาน สาหรับการแต่งกายในพิธีทาบุญตักบาตรแต่งชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ ในพิธีลงนามถวายพระพร
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวเต็มยศ ในภาคค่า แต่งกาย
ชุดสุภาพ ชุดสากลนิยม ชุดผ้าไทย หรือชุดหมู่คณะ สาหรับผู้อัญเชิญเครื่องราชถวายราชสักการะให้แต่งชุดผ้าไทย
สุภาพสตรี สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ออนไลน์
ประจาปี ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร สานักงาน กพร. ได้แจ้งกาหนดการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงขอ
เชิญชวนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.
ที่ www.ocsc.go.th โดยคลิกเลือก “ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์”
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การชมเชยการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ตามที่จังหวัด และกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
ภาพรวม จานวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท สาหรับผลการปฏิบัติงานของจังหวัดยโสธรได้รับการชมเชยการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนในภาพรวมจานวนทั้งสิ้น ๗,๒๗๕.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วน
ของงบลงทุน ซึ่งจังหวัดยโสธรทาการเบิกจ่ายได้ตามเปูาหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงได้ชมเชยการดาเนินงานของจังหวัด
และขอให้จังหวัดรักษามาตรฐานการดาเนินงานต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวของ วศ.
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) แจ้งว่า ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม “การ
ดาเนินงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๗” เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหมอนขิด (ชั้น ๒)
ซึ่งจังหวัดจะจัดทาโครงการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ โดยการแปรรูปข้าว และมีความต้องการข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว
ของ วศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาโครงการฯ ดังกล่าว ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ส่งข้อมูลฯ ให้จังหวัดแล้ว

-๑๒ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก จานวน ๑๗ รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะได้ทาการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
สนใจได้รับทราบ
ประธาน
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นแล้วในการดาเนินการจัดทาเรื่องเกษตรอินทรีย์ มีการประชุมหลายครั้ง
หลายฝุาย และจะได้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มาให้ความสนใจ กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ก็เข้าร่วมประชุมซึ่งได้รับความสนใจ การทาข้าวหอมมะลิสาคัญที่สุดคือเรื่องการแปรรูป ทางกรม
วิทยาศาสตร์จึงได้คิดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร ซึ่งได้มีนวัตกรรมมาหลายอย่างพอสมควร หน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพคือสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ การแปรรูปข้าว
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลว่าข้าวของจังหวัดยโสธร
จะสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง ขอนาเรียนว่าจริงแล้วจังหวัดยโสธรสนับสนุนในการแปรรูปข้าว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒
จังหวัดยโสธรมีส่วนหนึ่ง ซึ่งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรจัดโครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งจะเน้นการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมทางการเกษตร ๓ ชนิด คือ เน้นการแปรรูปข้าว
มันสะปะหลัง และยางพารา
ผลที่ได้รับ ปรากฏว่าเกิดการลงทุนโรงงานแปรรูปข้าวขึ้นใหม่ จานวน ๑ โรงงาน คือ บริษัทสมาร์ทไลฟ์
จากัด เงินลงทุน ๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยการแปรรูปข้าวโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดยโสธร
กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าการสนับสนุนการแปรรูปข้าวจะเป็นประโยชน์ให้กับจังหวัดยโสธร จึงได้จัดสรร
งบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย
One Province One Agro-Industrial Product (OPOA/) จัดส่งงบประมาณ function ส่วนหนึ่งมาให้จังหวัด
ยโสธร จะมาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ เช่น บริษัทสมาร์ทไลฟ์ จากัด ต้องมีการจัดทาแผนงานการ
บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ แผนงานกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด ที่ทาสาคัญคือการตลาด ซึ่งมุ่งเน้นส่งออกไปต่างประเทศ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรได้จัดทาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและ
อินทรีย์ จานวน ๑๒ กลุ่ม
สาหรับข้อมูลเทคโนโลยีแปรรูปข้าวของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้น สานักงานฯ ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงสีข้าว กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ หรือกลุ่ม
OTOP ที่มีการแปรรูปอาหาร หากมีความสนใจลงทุน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะให้การสนับสนุนต่อไป
ขอนาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของจังหวัดยโสธรในการแปรรูปข้าว
ประธาน จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงงานผลิตโจ๊กซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ให้
แนวคิดของจังหวัดยโสธรไว้หลายเรื่อง เช่นการทาโจ๊กเป็นสินค้าที่ควรผลิต บริษัทสมาร์ทไลฟ์ จากัด กาลังดาเนินการได้
เป็นอย่างดี และมีสินค้าที่เป็นของขวัญปีใหม่ที่นาสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธรมาจัดทาหน่ายด้วย
พัฒนาจังหวัดยโสธร สาหรับชุดของขวัญปีใหม่ของบริษัทสมาร์ทไลฟ์ จากัด มีจานวน ๓ ขนาด ปลายเดือนธันวาคม
๒๕๕๖ จะนาสินค้ามาจัดทาหน่าย ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร และยังสามารถเลือกสินค้าได้เพื่อบรรจุในชุดของขวัญได้
ที่ประชุม รับทราบ

-๑๓๓.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗ ณ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลื่อมปี ณ วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ฉบับเดือนตุลาคม
๒๕๕๖
คลังจังหวัดยโสธร สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
งบรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
๑,๔๓๒.๘๒
๗๓๓.๖๙
๕๑.๒๑
งบลงทุน
๓๓๕.๕๙
๑๕.๒๘
๔.๕๕
ภาพรวม
๑,๗๖๘.๔๑
๗๔๘.๙๘
๔๒.๓๕
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเหลื่อมปี ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้รับจัดสรร
จานวน ๙๓๗.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๒๘.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๒
เครื่องบงชี้เศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาหดตัวจาก
เดือนก่อนหน้า โดยที่อุปสงค์หดตัวตามการใช้จ่ายภาครัฐบาล และการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับด้านอุปทานชะลอ
ตัวโดยเฉพาะภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคบริการยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากดัชนีผลผลิตเกษตร
กรรรมในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ ๒๓.๗ ชะลอลงจากร้อยละ ๓๘.๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑๑.๒ ชะลอจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๒๕.๘ พิจารณาจากปริมาณการใช้
ไฟฟูาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๖ จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑ และทุนจด
ทะเบียนของอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๕ สาหรับเครื่องชี้ภาคบริการขยายตัวร้อยละ ๘.๘ ลดลงจาก
เดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๘.๗ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากยอดการขายส่งขายปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๖ ลดลงจากที่
ขยายตัว ร้อยละ ๘.๔ ในเดือนที่ผ่านมา
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาหดตัวจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาล
ที่มีสัญญาณหดตัวต่อเนื่อง โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาลหดตัวร้อยละ ๘๗.๖ ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ ๕.๙ ในเดือน
ก่อนหน้า เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาลดลงร้อยละ ๙๖.๔ ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ ๙.๗ ประกอบกับ
รายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ ๑๔.๙ จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ในเดือนที่ผ่านมา ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอ
ลง โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๑๗.๒ ชะลดลงจากที่ขยายตัวร้อยละ ๑๙.๒ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นผลจากการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ ๕๖.๘ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๗๓.๗ และสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนขยายตัวร้อยละ ๑๘.๒ ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๑๙.๐ สาหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ ๒๙.๙ เป็นผลจากปริมาณ
ผลผลิตภาคเกษตรกรขยายตัวร้อยละ ๒๓.๗ จากปริมาณผลผลิตข้าวนาปรัง และยางพาราเพิ่มขึ้น และปริมาณการขอ
อาชญาบัตรสุกรเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด
ด้านการเงิน พบว่าสภาพคล้องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของสินเชื่อสูงกว่าเงินฝาก โดยด้านสินเชื่อ
ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๒ จากการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ด้านเงินฝากขยายตัวร้อยละ ๖.๑
เป็นผลจากการเร่งระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายทาให้เกิดการออมเพิ่มขึ้น

-๑๔เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟือทั่วไปของจังหวัดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔
จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๘ เป็นผลจากากรเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จากการ
สูงข้นของไข่และผลิตภัณฑ์นม อาหารบริโภค-นอกบ้าน อาหารบริโภค-บ้าน เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้า ผักและผลไม้
เครื่องประกอบอาหาร ข้าว แปูง และผลิตภัณฑ์จากแปูง และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นของดัชนี
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดเคหะสถาน หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา หมวด
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สาหรับการจ้างงานในเดือนตุลาคม
๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗
ด้านการคลัง ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จานวน
๙๔.๖ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๙๕.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจานวนทั้งสิ้น ๓๙.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากสานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร สานักงานสรรพาสามิตพื้นที่ยโสธรจัดเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น สานักงานธนารักษ์
พื้นที่ยโสธร และส่วนราชการอื่น ๆ จัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับได้เพิ่มขึ้น สาหรับดุลเงินงบประมาณใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ขาดดุลจานวน ๕๕.๓ ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นมาตรการเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและสมดุลในระยะต่อไป ตามยุทธศาสตร์
เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ประธาน
สาหรับการเบิกจ่าย กรมบัญชีกลางมีการปรับระบบบางส่วน และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจอ terminal
ไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งแก้ไขโดยไปใช้ระบบที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรซึ่งเป็นคนละไลน์กับ
สานักงานคลังจังหวัดยโสธร ขอเรียนว่าระบบอื่นๆ ยังสามารถใช้การได้ทั้งหมด ยกเว้นระบบพัสดุเพราะฉะนั้นส่วน
ราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ยังสามารถปฏิบัติงานได้แต่จะต้องไปใช้ระบบที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือสามารถขอคาปรึกษาได้ที่สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
สาหรับงบ
Function งบประมาณจังหวัด ขอให้ติดตามเป็นรายโครงการ เพราะถ้ามีเงินหมุนเวียนในระบบมาก
ทาให้เศรษฐกิจในจังหวัดยโสธรดีขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๗ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนนเป็นวาระ
จังหวัดยโสธร ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ และสถานการณ์สาธารณภัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ขอสรุปผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศ
ยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัดยโสธร ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจานวนอุบัติเหตุ ๓๕ ครั้ง
ผู้บาดเจ็บ ๔๓ ราย ผู้เสียชีวิต ๓ ราย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เดือนตุลาคม มีอุบัติเหตุ ๕๕ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๓๘
ราย ผู้เสียชีวิต ๗ ราย) ปรากฏว่า ปี ๒๕๕๖ จานวนอุบัติเหตุลดลง ๓๖.๓๖% ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ๑๓.๑๖ % และ
ผู้เสียชีวิตลดลง ๕๗.๑๔%
สาหรับการดาเนินการร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดยโสธรจะต้องมีการรณรงค์สร้างภาคีเครือข่ายในการรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง และในช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่เตรียมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัด
ยโสธร ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ได้มีการแต่งตั้งศูนย์บริการ
ร่วม มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ รวมจานวน ๑๐ เข้าร่วมโครงการประชุม

-๑๕เชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สาหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก สอจร.ภาคอีสาน ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๗
จังหวัดยโสธรได้จัดงาน “วันโลกราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (
World Day of Remembrance
for Road Traffic Victims) ประจาปี ๒๕๕๖ ได้มีการดาเนินการในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๘
สถานการณ์สาธารณภัย
ตามที่ได้มีพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๖ ทาให้มีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดยโสธร ซึ่งได้มีการมอบถุงยังชีพ และมอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งดาเนินได้ใกล้แล้วเสร็จแล้ว คงเหลือในส่วนของสานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรในการ
สารวจเกษตรกรและให้ความช่วยเหลือต่อไป
การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดได้สารวจความต้องการไปยังอาเภอต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ความเดือดร้อนทั้งสิ้น จานวน ๑๔๒,๕๔๑ ราย และได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจปูองกัน
ปัญหาภัยหนาว ขณะนี้อากาศแห้ง ลมแรง จึงได้แจ้งเตือนในเรื่องอัคคีภัย และช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรให้มี
การฝั่งกลบแทนการเผาตอซังข้าว การใช้รถใช้ถนนช่วงหมอกลงจัด ขอให้ทางอาเภอ ทุกอาเภอ ได้สารวจแหล่งน้า
หลังภัยหนาวก็จะมีสถานการณ์ความแห้งแล้งติดตามมา
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ คัดเลือกภาค ๓ และการจัด
งานวันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีการ
ประชุม ๑๔ หน่วยงานหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๙ เห็นชอบให้วันที่ ๑๖ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาต
เพื่อราลึกถึงวันสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง
ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระองค์ท่านชนะเลิศ กีฬาเรือใบ ประเภทโอ.เค. สาหรับกิจกรรมของจังหวัดยโสธร
กาหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร สาหรับวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๖ จะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีการเดินพาเหรดตั้งแต่โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากร
ตั้งตรงจิต ๑๕ ไปจนถึงสนามกีฬาจังหวัดยโสธร และจะมีเปิดที่สนามกีฬาจังหวัดยโสธร สาหรับกิจกรรมในภาคค่าจะมี
พิธีมอบโล่รางวัลแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้สนับสนุน จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการร่วมงานครั้งนี้
โดยพร้อมเพรียงกัน

-๑๖การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ “เมืองเลยเกมส์”
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธรได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑๖
ชนิดกีฬา แยกเป็นนักกีฬาชาย จานวน ๑๔๐ คน นักกีฬาหญิง จานวน ๖๘ คน เจ้าหน้าที่ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น
๒๕๘ คน สรุปเหรียญรางวัล เหรียญทอง ๑๐ เหรียญ เหรียญเงิน ๒๓ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑๐ เหรียญ
ประกอบด้วย
๑. กีฬากรีฑา จานวน ๔ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน
๒. กีฬายูโด จานวน ๒ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง
๓. กีฬาคาราเต้-โด จานวน ๔ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง
๔. กีฬายกน้าหนัก จานวน ๓ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง
๕. กีฬาเทควันโด จานวน ๑ เหรียญเงิน
๖. กีฬาจักรยาน จานวน ๑ เหรียญทอง
๗. กีฬามวยไทยสมัครเล่น จานวน ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง
๘. กีฬามวยสากลสมัครเล่น จานวน ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง
ประธาน สาหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ถือว่าจังหวัดยโสธรประสบผลสาเร็จพอสมควร
ได้รับเหรียญทอง จานวน ๑๐ เหรียญ เหรียญเงิน ๒๓ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑๐ เหรียญ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ การนาเสนอโดยเอกสาร
ประธาน

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๗ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามน้อง ประจาปี ๒๕๕๗”
(จังหวัดเคลื่อนที่) และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๕๖ (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๖ และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (สานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๓ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๔ สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๕ ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยโสธร (สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)

-๑๗๔.๖ การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
ภายใต้แนวคิด “รัก...ไร้รุนแรง” และหนังสือพิมพ์ พม.นิวส์ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร)
๔.๗ การร่วมทาบุญทอดผ้าปุาสามัคคีรวมพลังสร้างโดมอเนกประสงค์ของ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าปุาสามัคคีรวมพลัง
สร้างโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนร่วมทาบุญในครั้งนี้ และขอให้ส่วนราชการ /
หน่วยงาน ที่ร่วมบริจาคส่งเงินให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร เพื่อรวบรวมส่งให้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ผอ.ปปช.ประจาจังหวัดยโสธร สืบเนื่องจากสานักงาน ปปช. ได้จัดทาโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลอดทุจริต ประจาปี ๒๕๕๖ โดยคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการปูองกันการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการราชการด้วยความโปร่งใส รวมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริต
และยกย่องเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งการคัดเลือก มีจานวน ๙ แห่งที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้รับการคัดเลือก โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสานักงาน ปปช.
และเงินรางวัล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมได้เข้าไปรับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ประธาน สานักงาน ปปช. ได้มีการประกวดระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดยโสธรมีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
ปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๗ แห่ง ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

