ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๖๗๐๐

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๕ ตุลาคม 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 ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังจัคม
งหวัดยโสธร หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๖๑๓๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) หากหน่วยงานใดประสงค์จะนาเรื่องเข้าที่ประชุม
ขอให้สรุปข้อมูลส่งจังหวัดจานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกาหนดจังหวัด
จะนาเข้าวาระการประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หากมีภารกิจจาเป็นเร่งด่วนขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้มอบหมายผู้แทน
เข้าร่วมประชุมด้วย

/จึงเรียนมา...

-๒จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการและเข้าประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้
ให้อาเภอแจ้งผู้กากับการสถานีตารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตาบลในพื้นที่ทุกแห่งเข้าประชุมด้วย สาหรับการแต่งกาย
ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ชัยภัทร หิรัณยเลขา
(นายชัยภัทร หิรัณยเลขา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-----------------------------

รายชื่อผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแก้ว
๒. นายชัยภัทร
หิรัณยเลขา
๓. นายนิรันดร์
สมสมาน
๔. นายจรรยา
สุคนธ์คันธชาติ
๕. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๖. นายวรวุฒิ
วัฒนอุตถานนท์
๗. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา
๘. นายร่องกี้
พลเยี่ยม
๙. นายวัชรินทร์
เจตนาวณิชย์
๑๐. นายเจตนิพิฐ
พุ่มไทรย์
๑๑. นายทแกล้ว
นุศรีวอ
๑๒. นายโพยม
แก้วคูณ
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นายณัฐพล
ซองทอง
อาเภอ
๑๔. นายวัชเรนทร์
สืบสิทธิ์
๑๕. นางวิชชุฎา
เข็มเพชร
๑๖. นายพิสิษฐ์
แร่ทอง
๑๗. นายสุวัฒน์
เข็มเพชร
๑๘. นายพิจิตร
บุญทัน
๑๙. นายกฤตกร
ถาศักดิ์
๒๐. นายชานาญ
ชื่นตา
๒๑. นายครรชิต
ดีหนองยาง
๒๒. นายสมศักดิ์
บุญทานุก
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นางหฤทัย
จางวาง
กระทรวงกลาโหม
๒๔. พ.อ.ชัยพัทธ์
พรธนัชญ์สกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ปลัดจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
รกท.หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
นายอาเภอเมืองยโสธร
แทน นายอาเภอปุาติ้ว
นายอาเภอกุดชุม
นายอาเภอมหาชนะชัย
นายอาเภอเลิงนกทา
แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
นายอาเภอค้อวัง
นายอาเภอทรายมูล
นายอาเภอไทยเจริญ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
สัสดีจังหวัดยโสธร

-๒กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖. นางมาสสุรีย์
ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๗. นายกมล
ภูเด่นแดน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายนวนิตย์
พลเคน
แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายปาจรีย์
นินนานนท์
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร์
จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน์
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายเฉลิมชัย
จงสมชัย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายสมชาย
วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๔. นายพิชิต
สมบัติมาก
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕. นายวัชรินทร์
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๖. นางสาวศรุดา
นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๗. นายประสิทธิ์
ยิ่งกาแหง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๓๘. นายสุขเชษฐ์
พสุนนท์
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๐. นายสุขเชษฐ์
พสุนนท์
แทน ยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๑. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นายอรุณ
หอมแก้ว
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นายสมบัติ
เสงี่ยมศักดิ์
แทน ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. นายกิตติพงษ์
พรหมงาม
แทน จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ่
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นายสิทธิชัย
ทองบ่อ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร

-๓กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายสมชาย
เถื่อนสุวรรณ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๙. นายทองอินทร์
ศรีชัย
รก.ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๐. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์
แก้วมณี
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.ท.ศรีสุข
พรหมมี
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.ท.ยศกร
พันธ์ศิริ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาเขื่อนแก้ว
๕๔. พ.ต.ท.คมสัน
สายโคกกลาง แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรค้อวัง
๕๕. พ.ต.ท.ศักดา
ขวัญบุญจันทร์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทรายมูล
๕๖. พ.ต.อ.สมชาย
โชตเศรษฐ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดชุม
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรปุาติ้ว
๕๘. พ.ต.อ.ภิญโญ
สุทธิสาร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕๙. ดร.สุรสิทธิ์
สิงห์หลง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
๖๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง กาญจนา วาสนสิทธิ
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นางเย็นใจ
พันธ์วงค์
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.ท.พิชิต
โพธิวรรณา
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๔. นางกนกวรรณ
ภูเด่นแดน
แทน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๕. ร.ท.สาโรจน์
ไพจิตร
แทน ผบ.ร. ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๖. นายสราวุธ
อุทธิเสน
แทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๗. นายวันชัย
เสมอภาค
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๘. นางศิริลักษณ์
สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖๙. นางสาวทัศนีย์
สมใจ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๐. นางสาวนฤทัย
วงละคร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๑. นายทินกร
เหลือล้น
ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๒. นางสาวปณต
นวลสาย
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗๓. นายปิยมิตร
ภูคงน้า
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๔. นางสุมาลี
จันทะคูณ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดยโสธร
๗๕. นายสมเกียรติ
ไสยมรรคา
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๗๖. นายวีระพงษ์
อุดรไสว
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๗. นายสุริยัน
พันพิพัฒน์
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางยโสธร
๗๘. นายปรีชา
มูลสาร
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗๙. นางสาวโสภิตชา
ปูองทัพไทย แทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้ยโสธร
๘๐. นายวิสันต์
วิจิตขะจี
แทน หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้ยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๘๑. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๒. นายกิติศักดิ์
ผาสุขนิตย์ชญากุล แทน การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๓. นางอโนมา
อินทรีย์
แทน ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๔. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๘๕. นายพงศ์ศักดิ์
มาสมาลัย
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๘๖. นายกาจัด
บุญวิทย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๘๗. นายจีระศักดิ์
ภาระเวช
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๘๘. นายมนต์ศักดิ์
สร้อยสิงห์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๘๙. นางสุวาลี
บุญปัญญา
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๙๐. นายอุบล
ธนาสัย
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
๙๑. นายสาคร
เหล็กกล้า
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๒. นายถาวร
ยาวะโนภาส แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๙๓. นายศักดิ์สิทธิ์
กุชโร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
๑๐๐.นายศิลป์
ชื่นนิรันดร์
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
๑๐๑.นายสุนันท์
เนาวโรจน์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

๑๐๒.นายช่วงชัย

มาตะราช

-๕แทน ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๒.นายวิทยา
ผุดผ่อง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๑๐๓.นายสุริยันต์
เจริญชัย
นายกเทศมนตรีตาบลคาเขื่อนแก้ว
๑๐๕.นายยุทธนเดช
สุกิตติยาโน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
๑๐๙.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์ แทน นายกเทศมนตรีตาบลค้อวัง
๑๑๐.นายพิชิต
กันยวรรณ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาเตย
๑๑๑.นายอมร
คูเมือง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเดิด
๑๑๒.นายอาทิตย์
แสงศรี
นายกเทศมนตรีตาบลศรีแก้ว
๑๒๐.นายกนก
ประมูลพงศ์ นายกเทศมนตรีตาบลดงแคนใหญ่
องค์กรอิสระ
๑๒๐.นายสุระพงษ์
แสงรัตนาภรณ์ ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาลจังหวัดยโสธร
๑๒๑.นาวขนิษฐา
ใจเที่ยง
แทน ผอ.ประจาสานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนฯ
๑๒๒.นายนเรศ
สุวรรณกูฎ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
๑๒๓.นายธเนศ
ตระกูลสฤษดิ์ รกท.ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดยโสธร
ภาคเอกชน
๑๒๔.นายคาดวง
ไชยศรี
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
๑๒๕.นายวสันต์
ธานิสพงษ์
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
๑๒๗.นายสุธา
บรรตานึก
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
๑๒๘.นางจเรก
ชื่นตา
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
๑๒๙.นายพงษ์เทพ
เพียรทา
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๓๐.นายไชโย
ไชยนา
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
๑๓๐.นายพีรวัฒน์
โพธิวัฒน์
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร
๑๓๑.นายปรีชา
ศรีอุบล
สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
สื่อมวลชน
๑๓๒.ร.อ.วิรัช
ขุนทอง
หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
ติดราชการ
๒. หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง
ติดราชการ
๓. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรมหาชนะชัย
ติดราชการ
๔. รองประธาน กธจ.ยส.
ติดราชการ
๕. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ติดราชการ

-๖๖. ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางฯ
ติดราชการ
๗. หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๘. หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร
ติดราชการ
๙. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๑๐. ผู้จัดการสานักงานบริการโทรคมนาคม
ติดราชการ
๑๑. โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๑๒. ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อบ.)
ติดราชการ
๑๓. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
ติดราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
๑๔. ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ติดราชการ
๑๕. นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลเลิงนกทา
ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลสามแยก
ติดราชการ
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลกุดชุมพัฒนา
ติดราชการ
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลทรายมูล
ติดราชการ
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลฟูาหยาด
ติดราชการ
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลตาดทอง
ติดราชการ
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลกุดเชียงหมี
ติดราชการ
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคี
ติดราชการ
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลห้องแซง
ติดราชการ
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลบุ่งค้า
ติดราชการ
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลนาเวียง
ติดราชการ
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลน้าคาใหญ่
ติดราชการ
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งแต้
ติดราชการ
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลสาราญ
ติดราชการ
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลสวาท
ติดราชการ
๓๑. ผู้อานยวการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๓๒. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๓๓. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๓๔. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ติดภารกิจ
๓๕. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตยโสธร
ติดภารกิจ
๓๖. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
ติดภารกิจ
๓๗. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
ติดภารกิจ
๓๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ

-๗๓๙. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
๔๐. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเวณัย
สุนทรพุทธศาสตร์
๒. นายครรชิต
สลับแสง
๓. นางสาวสิริมา วัฒโน
๔. นายทานอง
บุญเจริญ
๕. นายเติมศักดิ์ มูลสาร
๖. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ

ติดภารกิจ
ติดราชการ
จ่าจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สนจ.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.ยส.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.ยส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
ยโสธร นาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑) การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายสมศักดิ์ บุญทานุก นายอาเภอไทยเจริญ
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จากการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมผลการดาเนินงาน
ของนายอาเภอผ่านเว็บไซต์กองวิชาการและแผนงาน (http://tspd.dopa.go.th) กรมการ
ปกครอง ชื่อเรื่อง “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)
๒) การมอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงน่าอยู่ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๖
จานวน ๙ ราย (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร)
๓) มอบโล่แก่อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
ในการทางานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร จานวน ๓ ราย(สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร)
๔) มอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ จากสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน ๑ ราย (สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร)
๕) มอบใบประกาศนียบัตรรางวั ลเชิดชูเกียรติวันปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. ๒๕๕๖
(Thailand World Rabies Day ๒๐๑๓ Awards) แก่ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
จานวน ๑ ราย (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๖) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ระดับดีมาก ในการประกวดโครงการเร่งรัดสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๓ นครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แก่ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จานวน ๑ ราย (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)

-๘ประธาน
เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึง่ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าจังหวัดยโสธรได้รับ
รางวัลหลายรางวัล ซึ่งทาให้ทุก ๆ คนได้มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหลักในการทางานของจังหวัดยโสธร คือ
ร่วมมือร่วมใจ ทาให้ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการสลายกรอบกระทรวง ทบวง กรม
มาทางานในรูปกรมยโสธร และที่เห็นชัดประการหนึ่งคือเรื่องเยาวชนซึ่งเริ่มต้นจากอาเภอคาเขื่อนแก้ว คือ เด็กนาผู้ใหญ่
หนุน ซึง่ ในปี ๒๕๕๗ เป็นที่แน่นอนว่าผมไม่ได้ย้าย โดยจะยึดหลักการทางานเดิม และจะทางานเป็นกรมยโสธร และจะ
ผลักดันกรมยโสธรให้เด่นชัด และจะมุ่งเน้นในหลาย ๆ เรื่อง ตามยุทธศาสตร์หลัก และวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร ในปี
๒๕๕๗ จะเป็นปีที่เริ่มต้นแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี ซึ่งมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร “เมืองแห่งวิถีอีสาน
เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ๔ ปี นี้ถือว่าเป็นฉบับที่สมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งจะประกอบไปด้วย Area, Function ซึ่งจะมีแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยงบประมาณจากส่วนกลาง งบ Function อะไรที่ Function จะมาทาในเรื่องแผน, งบพัฒนาจังหวัดของจังหวัด
ยโสธร โดยในปี ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๗ ล้านบาท และจะต่อในปี ๒๕๕๘ และในส่วนงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถช่วยทาให้แผนจังหวัด ๔ ปี สมบูรณ์ และที่น่าภูมิใจ กพร. และสานัก
งบประมาณ ค่อนข้างที่จะให้ความสาคัญกับจังหวัดยโสธรพอสมควร ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดโดยเอาจังหวัดเป็น
ตัวอ้างอิงในการทาแผนสะท้อนให้เห็นการรองรับแผนของประเทศ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้ช่วยกับ
ดาเนินงานเพื่อจังหวัดยโสธรร่วมกันด้วยดีมาตลอด
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ ที่เกษียณอายุราชการ ประจาปี๒๕๕๖
- นายพิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
- นายเฉลิมชัย จงสมชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
- นายบุญศรี อ่อนลออ เกษตรจังหวัดยโสธร
- นายสุทธิพงศ์ ชมชื่น ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
- นางสาวอรวรรณ หันแม้เทพอมร สรรพากรพื้นที่ยโสธร
- นายประดิษฐ รักเสรี นายอาเภอปุาติ้ว
๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
- นายทแกล้ว นุศรีวอ หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
- นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง พาณิชย์จังหวัดหนองคาย
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจทีจั่ บกุมยาเสพติด (ยาบ้า) ได้ จานวน ๑๔๐,๐๐๐ เม็ด
๑.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเงินรางวัลประจาปี
๒๕๕๔ แล้ว

-๙๑.๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพีรพันธ์ พาลุสุข ซึ่งจะมีพิธีเปิดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่นาร่องจังหวัด
ยโสธร ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หลังจากนั้นจะเดินทางมาอาเภอเมืองยโสธร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับ ราษฎรบ้านดอน
ยาง ตาบลค้อเหนือ อาเภอเมืองยโสธร และจะเดินทางไปยังอาเภอคาเขื่อนแก้วเพื่อจะไปมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้าท่วม
และจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร หิรัณยเลขา) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้
มอบหมายให้ผมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจานาข้าวเปลือก ซึ่งจะสามารถรับจานาข้าวเปลือก ปีการ
เพาะปลูก ๕๕/ ๕๖/ ๕๗ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลที่จะต้องร่วมกันดาเนินงาน
หลักการ คือ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส จะต้องมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ขอเรียนว่าใน
การรับจานาราคาข้าวในปีที่ผ่านมาก็ได้รับความสาเร็จด้วยดี ขอเพิ่มเติมว่าจะต้องนาข้อมูลของปีที่ผ่านมามาทบทวนหา
ข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา และได้กาหนดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้าเพื่อจะได้แก้ไขไม่ให้เกิด
ข้อบกพร่อง และดาเนินการตามระเบียบแบบแผน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีจานวน ๑๘ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช
ประจาปี ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระปิยมหาราช ประจาปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช รายละเอียดปรากฏตาม
กาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ตลอดจน
ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีตามกาหนดการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือจากทุกจังหวัดจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยให้ทุกจังหวัดจัดพิธีทาบุญตักบาตร และพิจารณาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ซึ่งการดาเนินงานของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือขอบคุณมายัง
จังหวัดจึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ

-๑๐ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานพระคลังแจ้งว่า ในคราวเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐิน
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อปีที่ล่วงมามีผู้ศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสานักงานพระคลังข้างที่ได้รับไว้ดาเนินการตามความประสงค์ของผู้บริ จาค และได้นาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝุาละอองธุลีพระบาทแล้ว และบัดนี้ใกล้จะถึงกาหนดเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐิน
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานพระคลังข้างที่ได้ส่งใบแจ้งความแผ่พระราชกุศลไปยัง
จังหวัดเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานในสังกัด ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปร่วมทาบุญตาม
กาลังศรัทธา ทั้งนี้ให้รวบรวมเงินร่วมทาบุญส่งให้สานักงานจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ การกาชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติ ก.พ.
ที่พิจารณาเห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
ต้องเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทาง
วินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัย การที่ผู้บังคับบัญชาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมิได้ทาให้การรักษาวินัยของราชการดีขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงมีมตินาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติกาชับให้ผู้ บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามี
ส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบั ญชามีวินัย และมิได้ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย
ประธาน
จะต้องใช้ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนปี ๒๕๓๕ เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ขอให้ดูเรื่องนี้ให้ดี
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ รายงานผลกระทบจากกรณีการชุมนุมของชาวสวนยางและปาล์มน้ามันในพื้นที่ภาคใต้
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสาคัญกับกรณีการชุมนุมของชาวสวนยางและ
ปาล์มน้ามันในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงคมนาคม เกิดผลกระทบด้านคมนาคม
ขนส่ง มีมูลค่าความเสียหายกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยว
จากการชุมนุม มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ ๔๗๕ ล้านบาท
ประธาน
จังหวัดอื่น ๆ ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แต่สาหรับจังหวัด
ยโสธรไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งผมได้ตรวจสอบกับนายอาเภอ ทุกอาเภอ อย่างสม่าเสมอ และกระทรวงมหาดไทยได้สรุป
ส่วนราชการต่าง ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปิดถนน ด้านคมนาคม เสียหายกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ด้านการ
ท่องเที่ยว ๔๗๕ ล้านบาท โดยจังหวัดที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๕๘ ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง และประจวบคีรีขันธ์ ขอฝากให้ชี้แจงกับประชาชนว่าการชุมนุมเรียกร้อง

-๑๑เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของทุกคน แต่การใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมต้องเป็นไปตามกรอบที่กาหนดไว้ ไม่ควรที่จะละเมิดสิทธิจะ
ทาให้เกิดความเสียหาย ฝากให้นายอาเภอ ทุกอาเภอ แจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้ได้รับทราบ
โดยทั่วกันด้วย
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
๓.๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีจานวน ๒๖ เรื่อง ซึ่ง
จะได้นาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อที่ ๑๖ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ขอ
มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เป็นผู้ชี้แจง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดยโสธร
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๖ จะเกี่ยวข้องในการปฏิบัติก็คือทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สาคัญ อยู่ ๔ แนวทาง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณก่อนหน้า
ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจาที่ก่อ
หนี้ผูกพันแล้ว (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดเปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๕๖ อยู่ ๒ %
สาหรับงบประมาณเบิกจ่ายในภาพรวม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๙๕% และมีประเด็นสาคัญที่ส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติ
กรณีที่เป็นงบลงทุนจะต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ในเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาเรียนการจ่ายเงินรางวัล ประจาปี ๒๕๕๕ ขณะนี้ ครม. ได้อนุมัติ
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
- การเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศไห้ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สาหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ มอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ประธาน
ขณะนี้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๕๗ ชะงักอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณขององค์กรอิสระ ทาให้การใช้งบประมาณของปี ๒๕๕๗ จาเป็นต้องเลื่อนออกไป
ซึ่งมีระเบียบออกมาว่าให้ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน ขอเรียนถามคลังจังหวัดยโสธรถ้าต้องการใช้
งบประมาณปี ๒๕๕๖ ต้องดาเนินการเช่นไร
คลังจังหวัดยโสธร
การใช้งบประมาณปี ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน ที่เป็นงบดาเนินงาน งบบุคลากร ที่ต้องใช้อยู่
เป็นงบประมาณ แต่งบประมาณที่จะต้องใช้อยู่เป็นประจาที่จาเป็นต้องใช้ทุกเดือนสามารถเบิกจ่ายได้ แต่งบที่ต้องขอ
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เช่น งบลงทุน หรือจัดซื้อวัสดุยังไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากจะต้องได้รับการจัดสรรงบประ
มาณก่อน
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๒๓.๗ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร
ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
งบรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
๕,๒๘๗.๐๑
๕,๒๑๔.๙๘
๙๘.๖๔
งบลงทุน
๑,๖๑๒.๓๔
๗๔๕.๐๑
๔๖.๒๑
ภาพรวม
๖,๘๙๙.๓๕
๕,๙๕๙.๙๙
๘๖.๓๘
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ อยู่อันดับที่ ๖๙ ของประเทศ ในภาพรวมของประเทศ
งบลงทุนไม่เป็นไปตามเปูาที่ได้กาหนดไว้ แต่สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะต้องเบิกจ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว
ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัว สะท้อนจากดัชนีผลผลิตเกษตรกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ขยายตัวร้อยละ
๖.๒ จากปริมาณการผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น ในขณะผลผลิตมันสาปะหลังหดตัว ด้ายอาชญาบัตรสุกรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗
ด้านอุปสงค์ การสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนีการ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๑๗.๑ ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๓ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผล
จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ และจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น สาหรับ
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ ๑๖.๒ ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว
ร้อยละ ๒๔.๒ เป็นผลจากการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ ๔๕.๔ สินเชื่อเพื่อการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๗.๐ ลดลงร้อยละ ๑๙.๙ ในเดือนที่ผ่านมา ส่วนด้านการใช้จ่ายภาครัฐบาลยังคงมีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนที่ผ่านมาก
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่ารายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๖ เป็นผลจากปริมาณ
ผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ ๖.๒ จากปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น และปริมาณการอาชญาบัตรสุกรเพิ่มขึ้น
ตามความต้องการของตลาด
ด้านการเงิน พบว่าสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของสินเชื่ อสูงกว่าเงินฝาก โดยด้านสินเชื่อ
ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๐ จากการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ด้านเงินฝากขยายตัวร้อยละ
๘.๗ เป็นผลจากการเร่งระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ทาให้เกิดการ
ออมเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัด ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๖
ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๘ เป็นผลจากการลดลงของดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
จากการลดลงของข้าว แปูง และผลิตภัณฑ์จากแปูง เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้า และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช้อาหารและ
เครื่องดื่ม จากการลดลงของดัชนีหมวดเคหะสถาน หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล หมวดไฟฟูาเชื้อเพลิง น้าประปา และแสงสว่าง สาหรับการจ้างงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕.๒

-๑๓ด้านการคลัง ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จานวน
๒๗.๓ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๖.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา
จานวน ๓๙๑.๙ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๑๕.๒ จากการเบิกจ่ายงบบุคลากร และการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ – ๒ มีการเบิกจ่ายสูงสุด จากโครงการผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ส่วนรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่าย จานวน ๒๓๕.๔ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๖ โดยสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ส่วนราชการในจังหวัดมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเปูาหมาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน
จังหวัด สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีจานวนทั้งสิ้น ๔๗.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อน เนื่องจากส่วนราชการอื่น และสานักงานสรรพากรพื้นที่จัดเก็บภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นทุก
ประเภท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ขาดทุนจานวน ๕๗๙.๘ ล้าน
บาท เป็นไปตามนโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สาหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ จึงขอให้ส่วนราชการเร่งรัดให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. สาหรับวันเสาร์ – อาทิตย์ สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
จะเปิดให้บริการ
ประธาน
ขอให้กลับไปดู สาหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีที่แล้วมาจังหวัดยโสธรจะอยู่ ในลาดับต้น สาหรับ
ในปี ๒๕๕๗ แนวทางในการติดตามเรื่องนี้จะต้องติดตามเป็นรายโครงการ และในเดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุม
เจ้าหน้าทีเ่ รื่องการจัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ซึ่งมีแบบแผนและรายละเอียดพอสมควร มีการจัดทา Time Flame
ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะเริ่มดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อใด ขั้นตอนใดอย่างไร ขอให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ทาการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จด้วย
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธรไม่ถือว่า อยู่ในขั้นชะลอตัวมีการเติบโตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เกิดจากเหตุผลหลาย
ประการ การเบิกจ่ายเงินภาครัฐทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๘ สถานการณ์สาธารณภัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เนื่องจากพายุดีเปรสชั่นได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศ
ไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ทาให้มีฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดยโสธร ทาให้จังหวัด
มีน้าเอ่อท่วมที่ราบลุ่มต่าริมแม่น้าชี ลาเซบาย และลาน้ายัง ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) เป็นวงกว้าง มีพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบ จานวน ๔ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองยโสธร อาเภอปุาติ้ว อาเภอไทยเจริญ และอาเภอคาเขื่อนแก้ว รวม
๑๘ ตาบล ๗๖ หมู่บ้าน ส่วนอาเภอที่เหลืออยู่ระหว่างการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า
๑๐๐,๐๐๐ คน
สาหรับหมู่บ้านที่น้าท่วมเอ่อทั้งหมู่บ้าน ก็จะมีอยู่ที่ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอปุาติ้ว และบ้านกุดเปุง อาเภอคาเขื่อน
แก้ว น้าในลาเซบายได้เอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่า
กาชาดจังหวัด สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรพื้นที่ดังกล่าว

-๑๔สาหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้อาเภอโดย ก.ช.ภ.อ. มอบหมายให้อนุกรรมการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการสารวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์และแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอ
ก.ช.ภ.อ. พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรเงินทดรองราชการฯ ตามระเบีย บกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือหากไม่ได้จัดสรรเงินทดรองราชการฯ ให้อาเภอ หรือ ก.ช.ภ.อ.
รายงานขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ จากจังหวัด เพื่อให้ ก.ช.ภ.อ. อนุมัติเงินทดรองราชการฯ ให้การ
ช่วยเหลือต่อไป
ตามมติ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบ
การจัดตั้งสานักงาน ปภ.จังหวัดสาขา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ๑๖ จังหวัด ๓๐ สาขา
๑๓๓ อาเภอ และกรม ปภ. ประกาศจัดตั้งสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา กาฬสินธุ์ เลย ศรีสะเกษ กาญจนบุรี นครสวรรค์
พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลาปาง ตาก นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี พร้อมเปิดให้บริการ
ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ สานักงาน ปภ.จังหวัดสาขา มีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ สานักงาน ปภ.จังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนส่วนหน้าของสานักงาน ปภ. จังหวัด
ในเขตพื้นที่อาเภอรับผิดชอบ กาหนดชื่อส่วนราชการ ว่า “สานักงาน ปภ.จังหวัด........สาขา.............” กาหนดชื่อ
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน ว่า “หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัด......สาขา..........” โครงสร้างสานักงาน ปภ.จังหวัดสาขา
ประกอบด้วย ๒ ฝุาย คือ ฝุายปูองกันสาธารณภัย และฝุายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย อัตรากาลังประกอบด้วย
ข้าราชการ ๕ คน และพนักงานราชการ ๒ คน
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๙ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศลดอุบัติภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัจังยหวัดยโสธร
ตามที่จังหวัดยโสธร ได้ประกาศยกระดับการลดอุบัติภัย
ทางถนนเป็นวาระจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศลดอุบัติภัยทางถนน
เป็นวาระจังหวัดยโสธร สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการศูนย์อานวยความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร สรุปผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือนระดับจังหวัด (ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๕๕ ถึง เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖) (รวม ๑๑ เดือน) สรุปได้ดังนี้
-จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ๒๙๗ ครั้ง มากกว่า ปี ๕๕ จานวน ๒ ครั้ง (๒๙๕ ครั้ง)
-จานวนผู้บาดเจ็บ
๓๓๖ ราย น้อยกว่า ปี ๕๕ จานวน ๖๗ คน (๔๐๓ คน)
-จานวนผู้เสียชีวิต
๗๔ ราย มากกว่า ปี ๕๕ จานวน ๓ คน (๗๑ คน)
(ข้อมูลรายงานจากตารวจภูธรจังหวัดยโสธร)
๒) สรุปข้อมูลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัย
ทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ โดยกาหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ มี เปูาหมายเชิงนโยบายในการ
ลดอัตราการเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากลให้เหลือ ๑๔.๑๕ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธาน

-๑๕เป็นตัวชี้วัดในเรื่องจานวนผู้เสียชีวิต ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเกินไป ๒ คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๐ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก”
ไทยแลนด์ บีชวอลเลย์บอล ๒๐๑๓ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่
๗-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธรได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ “ยูโร่เค้ก” จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีชวอลเลย์บอล ๒๐๑๓
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร จานวน ๔
รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี, ๑๔ ปี, ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๐ จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง
วันที่ ๑๗ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในการแข่งขันในครั้งนี้สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จะเป็นผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดทาคาสั่งมอบหมายภารกิจไปแล้ว การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะมีนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ ประมาณ ๕๐๐ คน ที่จะเดินทางมาทาการแข่งขัน ณ จังหวัดยโสธร ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิค
ยโสธรที่ได้ให้การสนับสนุนที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
สาหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกภาค ๓ เมื่อวันที่ ๒-๑๒ กันยายน
๒๕๕๖ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธรได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ผลปรากฏว่ามีชนิดกีฬาที่ผ่านเข้า
ไปแข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ มีจานวน ๗ ชนิดกีฬาที่ผ่าน
รอบคัดเลือก ประกอบด้วย กีฬาคาราเต้- โด กีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬาซอฟท์เทนนิส กีฬา
กรีฑา กีฬายูโด กีฬายกน้าหนัก นาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกาลังใจให้กับนักกีฬา

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๑๑ การติดตามและเร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ ๙ “ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประธาน
ผมขอนาเรียน ๒ วาระ คือ วาระที่ ๓.๑๑ และวาระที่ ๓.๑๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ผมประชุมติดตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖ ซึ่งสิ้นปีงบประมาณในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๖ แต่สาหรับการปฏิบัติงานตามชี้วัดยังไม่สิ้นสุดยังต้องปฏิบัติงานต่อ และจะสิ้นสุดการรายงานตามตัวชี้วัด
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และในขณะนี้เป็นการประเมินตนเองรอบสุดท้าย รอบ ๑๒ เดือน ถ้าทาคะแนนเป็นไป
ตามตัวชี้วัด ซึ่งจะหมายรวมถึงเงินรางวัลที่จะได้รับจัดสรร ขณะนี้เหลือระยะเวลา ๑ เดือน ที่จะต้องปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๖ ในที่ประชุมวันนั้นมีมติให้ดาเนินงานดังนี้
วันที่ ๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรวบรวมข้อมูลเอกสารตามแบบฟอร์มให้แล้วเสร็จ
วันที่ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้สานักงานจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นฝุายเลขานุการจัดทาสรุปข้อมูลทั้งหมด
และให้นาเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งกากับดูแลในแต่ละตัวชี้วัดประชุม

-๑๖วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
วันที่ ๒๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานรายงานในเว็บไซต์ ระบบ e-sar
- วันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้สานักงานจังหวัดยโสธรตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อนาส่ง ก.พ.ร.
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ซึ่งถ้านาส่งหลังจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะทาให้ถูกตัดคะแนนลงเรื่อย ๆ ซึ่งมติการประชุมครั้งนี้
สานักงานจังหวัดยโสธรได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการแล้ว ตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส
๐๐๑๗.๑/ว ๖๒๙๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเรื่องที่มีกาหนด ซึ่งทาง ก.พ.ร. กาหนดให้ดาเนินการภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผมได้คิดว่าจะต้องมีกาหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ถ้าเช่นนั้นจะดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
จากนั้น ผมได้ลงไปในรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ก็จะมี ตัวชี้วัดแต่ละด้าน มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่ยังมีปัญหาอยู่
ขอให้ไปดาเนินการให้เรียบร้อย ก็จะมีหน่วยงานที่ตัวชี้วัดบางที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย ซึ่งในที่ประชุมวันนั้นมี
ตัวชี้วัดอยู่ ๒ ตัว ที่น่าเป็นห่วง คือ
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร (survey online) ให้ส่วนราชการต่าง ๆ คีย์ข้อมูลลงในระบบ และ
ในที่ประชุมในวันดังกล่าวเห็นว่ายังต่าอยู่ ผมจึงได้ให้นาเข้าที่ประชุมในวันนี้ แต่การรายงานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มเปูาหมายที่ทา survey online ทั้งหมด ๓๓๘ คน แต่มีผู้รายงานเข้ามา ๔๓๖ คน คีย์ข้อมูล
ทั้งหมด เหลือเพียงการประมวลผล survey online ผลออกมาจะเป็นองค์ความรู้ของการ survey online ครั้งที่ ๑
และการ survey online ครั้งที่ ๒ มีความแตกต่างกัน
- และมีอีก ๑ อย่างที่ต้องขอความร่วมมือจากทุกส่วน ในเรื่องของพลังงาน ตัวชี้วัดตัวนี้ในปีที่แล้วทาท่าว่าจะไม่
ผ่านเกณฑ์ ซึ่งในครั้งนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชูศักดิ์ ตรีสาร) ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการใน
การคีย์ข้อมูลลงไปในระบบ และในปี ๒๕๕๖ ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลลงในระบบ ขอให้พลังงานจังหวัดได้
ชี้แจงในเรื่องนี้
ผู้แทน พลังงานจังหวัดยโสธร สาหรับหน่วยงานที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทั้งสิ้น จานวน ๓๓ หน่วยงาน ซึ่งได้
นาเสนอรายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ส่วนรายละเอียดได้นาเสนอในเอกสารประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๖ สานักงานพลังงานจังหวัดยโสธรจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้คาแนะนาในการกรอกข้อมูลทั้ง ๓๓
หน่วยงาน และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ประธาน
มีทั้งส่วนราชการระดับจังหวัด และอาเภอ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย สามารถกรอกข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๔.๐๐ น. มีปัญหาอยู่ ๒
ประการ คือ ๑. เจ้าหน้าที่ไม่กรอกข้อมูลเอง ๒. ไม่ทราบวิธีการกรอกข้อมูล ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
สาเหตุใดที่ไม่กรอกข้อมูล
ผู้แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ สานักงานพลังงานจังหวัดยโสธรจะ
เข้าไปให้คาปรึกษาทั้ง ๓๓ หน่วยงาน ในเรื่องการกรอกข้อมูล
ประธาน
สัปดาห์หน้าเชิญทั้ง ๓๓ หน่วยงาน โดยให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายชัยภัทร
หิรัณยเลขา) เป็นประธาน ให้ชี้แจงเรื่องการกรอกข้อมูลในที่ประชุมเลย และในวันที่จะประชุมทั้ง ๓๓ หน่วยงาน
ให้ชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลว่าจะต้องดาเนินการเช่นไรบ้าง

-๑๗สาหรับตัวชี้วัดด้านอื่น ๆ ที่ผมได้ชี้แจงให้ได้รับทราบ ขอให้ทุกท่านได้ดู ให้ดี ยกตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ ๖ (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดยโสธร) ตัวชี้วัดที่ ๘ และ ตัวชี้วัดที่ ๑๓ โครงการรับจานาข้าว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๑๒ เร่งรัดติดตามผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
การเร่งรัดติดตามผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งสานักงาน
จังหวัดยโสธร โดยศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน จานวน ๙๐ เรื่อง จังหวัดยโสธรได้มีหนังสือเร่งรัดการ
การดาเนินการแล้ว ขอให้ทั้ง ๑๗ หน่วยงานเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะ
เรื่องที่ร้องเรียนผ่านสานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน
ขณะนี้มีทั้งหมด ๙๐ เรื่อง ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ให้เร่งรัดการดาเนินการแล้ว
แนวทางในการปฏิบัติงานถ้ามีเรื่องติดขัดอย่างไรขอให้แจ้งกลับมายัง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธรได้รับทราบ หรือ
ดาเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วก็ขอให้ชี้แจงให้ศูนย์ดารงธรรมได้รับทราบด้วย ต่อไปเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดยโสธร
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จะเกี่ยวข้องในมิติงบประมาณจังหวัด ซึง่ ส่วนกลางจะกาหนดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ขณะนี้ยังไม่ออกมา
แต่จะรายงานในปี ๒๕๕๖ ให้เห็นว่าจะทาให้เห็นว่าในสถานการณ์ปกติคือได้รับจัดสรรงบประมาณเร็ว วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ใช้งบประมาณจังหวัดเป็นตัวชี้วัด แตกแยกทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด คือ
๑. การใช้จ่ายงบลงทุน ตั้งเปูาไว้ ๕ คะแนน ๘๐% คาดว่าจะทาได้ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๘๔% คิดเป็น ๕ คะแนน
๒. เบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ๖ เดือนแรก ตั้งเปูาไว้ ๕๓% คิดเป็น ๗.๑๔% ในเรื่องของภาพรวมเช่นเดียวกัน
รัฐบาลกาหนดไว้ที่ ๙๔% ก.พ.ร. กาหนดไว้ที่ ๙๖% คาดว่าจะทาได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๘๑% ถือว่าไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายตามแผนนี้ถือว่าไม่ผ่าน จะได้ ๑ คะแนน ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทาได้ดีเมื่อ
เทียบกับเอกสารงบประมาณ ในส่วนนี้จะต้องจัดทา my stone ๔ คะแนน อันนี้ก็คือผลพวงจากที่เราไม่ได้ทางานตาม
แผน ทาให้ตัวชี้วัดทั้ง ๕ ตัวชี้วัด ผ่านเพียง ๒ ตัวชี้วัด ก็จะมาเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗
ซึ่งเป็นสถานการณ์ช้ากว่าปกติ ประมาณ ๑ – ๒ เดือน ขอให้ทุกส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจังหวัดตัวนี้จะเป็นผลกระทบกับรางวัล
ประธาน
ขอให้ช่วยกันดาเนินงานอย่างเต็มที่ ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะช้าไป แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ขอให้ดู
๑. งบประมาณจังหวัด สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส่วนราชการใดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขอให้ดาเนินการ
ในวงเงิน ๑๕๗ ล้านบาท ขอให้เตรียมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนกลางแล้วสามารถดาเนินการได้ทันที
๒. งบปกติ ขอให้ตรวจสอบกับต้นสังกัดว่า ปี ๒๕๕๗ จะได้รับจัดสรรงบประมาณให้เท่าใด และเมื่อได้รับจัดสรร
สามารถดาเนินการได้ทันที ขอเรียนหัวหน้าส่วนราชการ ทาเป็นรายโครงการ เพราะที่ผ่านมาตามตัวเลขก็ไม่มีการ
เคลื่อนไหว ถ้าทาเป็นรายโครงการและทาเป็น Time Flame ตามที่ผมบอก จะทาให้ส่วนราชการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๘๓.๑๕ ปฏิทินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ยโสธร
ผอ.สานักงาน ปปช. ประจาจังหวัดยโสธร
สานักงาน ปปช.ประจาจังหวัดยโสธร ขอนาเรียน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. เดิมสานักงาน ปปช.ประจาจังหวัดยโสธรได้มีการประชุมหารือคณะทางานโดย
มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประชุมคณะเตรียมการซึ่งมีส่วนราชการเป็นกรรมการ และได้เชิญผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการดาเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ที่ผ่านมากาลังจะมีการคัดเลือก ซึ่งได้มี
การประกาศประชุมผู้แทนหน่วยงาน องค์กรแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.จ. ได้มีมติการประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๖ ให้มีการเลื่อนการประชุม เนื่องจาก ๓๒ จังหวัด ที่ดาเนินการไปแล้วมีปัญหาในการดาเนินการ จังหวัดยโสธร
จึงได้หยุดการดาเนินการในช่วงนั้น และขณะนี้ได้มีการคัดเลือกสรรหา ระยะที่ ๒ ซึ่งจังหวัดยโสธร มีกรรมการ ป.ป.จ.
ได้ ๓ ท่าน จากทั้งหมด ๖ ท่าน ซึ่งการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. จะต้องมีกรรมการในการสรรหา จาก ๙
หน่วยงาน/องค์กร ซึ่งมีผู้แทนของส่วนราชการต่าง ๆ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นกรรมการใน
การสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ยโสธร โดยจะเริ่มดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว หลังจากมีการคัดเลือกกรรมการสรรหา
แล้ว วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะมีการประกาศรายชื่อกรรมการสรรหา ซึ่งจะเริ่มการดาเนินการสรรหา วันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือสามารถสอบถามได้ที่ ๒๒๑-๒๒๒ หน้าหมู่บ้านพีแลนด์ ตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะเปิดรับสมัครผู้จะทาการสรรหา ๓ กลุ่ม มีข้าราชการ
ระดับ ๘ ขึ้นไป ผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ และผู้ประกอบธุรกิจ ๓ ส่วน ส่วนรายจะเอียดจะปรากฏตามปฏิทินการดาเนินการ
สรรหากรรมการ ป.ป.จ. ที่ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านแล้ว
๒. การรับประโยชน์ตอบแทนอื่นใดในด้านการส่งเสริมและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๕๖
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบมอบรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แก่บุคคล จานวน ๖ ราย ตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ว่า ด้วยการมอบรางวัลตอบ
แทนหรือประโยชน์อื่นใดว่าด้วยการส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๕๖ มีองค์กรต่าง ๆ
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
๓. เรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของจังหวัดยโสธร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร ๑ แห่ง ขณะนี้
ของอาเภอกุดชุมได้ส่งตัวเองเขาประกวดโครงการ อปท. ดีเด่นด้านการปูองกันการทุจริต ประจาปี ๒๕๕๖ ของ
สานักงาน ปปช. ซึ่งผลการคัดเลือกเป็นที่น่ายินดีที่ติด ๑ ใน ๑๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือก
ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจะมาตรวจติดตามและให้คะแนนซึ่งเป็นการตัดสินตัวชี้วัด ซึ่งจังหวัดยโสธร
ไม่เคยมีหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ส่งตัวเองเข้าประกวดและเข้ารอบ ๑ ใน ๑๐ ถ้าได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับ
โล่ห์รางวัล พร้อมเงินรางวัล จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วย
ประธาน
ในเบื้องต้น ปปช. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดยโสธรได้มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอกุดชุมสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นเรื่องที่ดีและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัด
ยโสธร ขอให้นายอาเภอเข้าไปให้คาปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ

-๑๙๓.๑๖ การชี้แจงการดาเนินโครงการจัดทาแผนบริการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า
แบบบูรณากรจังหวัดยโสธร
ผู้แทน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทาแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า
แบบบูรณาการ ซึง่ แต่ละปีพบว่าแหล่งน้าต่าง ๆ ของประเทศไทยซับซ้ อน ทาให้การบริหารจัดการน้าไม่ประสบผลสาเร็จ
ด้วยเหตุนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทาโครงการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ โดยจังหวัดยโสธรได้อาศัยเวทีการประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการ และนายอาเภอ ประจาจังหวัดยโสธร ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เป็นการชี้แจงในเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
เป็นมาของโครงการและประชุมชี้แจงงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ และการดาเนินการ ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดที่จะเข้าไป
สารวจข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า ห้วย หนอง คลอง บึง ตลอดจนแหล่งน้าต่าง ๆ และหลังจากการประชุม
ครั้งที่ ๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกลับไปยังท้องถิ่นของตนเองในการให้บุคลากรในการสารวจทาแผนงานโครงการที่จะ
พัฒนาแหล่งน้า และทาการประชาคม และส่งแผนกลับมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามแผ่นพับที่ได้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว หลังจากนั้นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยก็จะร่วม
จัดทาฐานข้อมูล GIS ซึ่งจะชี้ชัดการพัฒนาแหล่งน้าต่าง ๆ ในพิกัดทั้งหมด ๔ ลุ่มน้าของจังหวัดยโสธร หลังจากนั้นคณะ
ที่ปรึกษาจะลงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึง่ จะจัดทาประชาคมระดับอาเภอ ครั้งที่ ๑ ในวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะลงพื้นที่ลุ่มน้าห้วยโพง ซึ่งจะประสานไปยังอาเภออีกครั้งหนึ่ง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะ
ลงพื้นที่ลุ่มน้าชีตอนล่าง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะลงพื้นทีล่ ุ่มน้ายัง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จะลงพื้นที่ลาเซ
บาย และลาเสียว หลังจากจัดทาประชาคมครั้งที่ ๑ ก็จะได้ข้อมูลแผนบริหารจัดการน้าซึ้งครอบคลุม และคาดว่าอาจจะ
มีข้อบกพร่องทางที่ปรึกษาจึงได้ให้ข้อเสนอให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง และส่ง
ให้คณะที่ปรึกษา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อคณะที่ปรึกษาจะได้กลับไปทาฐานข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะนาฐานข้อมูลเข้ามาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจะได้เสนอแผนบูรณาการจัดทาแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้าท่วม และภัยแล้ง คาดว่า
จะแล้วเสร็จในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ประธาน
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดแรกที่จัดทาโครงการนี้
ระเบียบวาระที่ ๔
การนาเสนอโดยเอกสาร
ประธาน
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จานวน ๖ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๖
และกาหนดการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๒ ผลการจัดเก็บและนาส่งเงินรายได้แผ่นดินของสานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สานักงานที่ดินอาเภอ รวมทั้งผลการดาเนินงานตามโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๓ สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)

-๒๐๔.๔ รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ข้าราชการ และลูกจ้างประจา
เกษียณอายุราชการ ประจาปี ๒๕๕๖ (สานักงานจังหวัดยโสธร)
๔.๕ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจาปี ๒๕๕๖ (สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
ยโสธร)
๔.๖ สรุปรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือก
ภาค ๓ เมื่อวันที่ ๒-๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
(สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร)
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

คลังจังหวัดยโสธร
การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในระบบ GFMIS จะทาการจัดปิดระบบของหน่วยงานทุก
หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งไม่สามารถเข้าไปดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้นกรมบัญชีกล
กลางจึงจะเปิดระบบให้ลงข้อมูลในระบบได้ตามปกติ
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

