ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๔๐๗๖

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจงสนิท ยส. ๓๕๐๐๐
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุม
เรียน รองผูว าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ทุกอําเภอ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ประจําศาลจังหวัดยโสธร ผูอํานวยการประจําสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผูอํานวยการบริหารพื้นที่อนุรัก๙ษท(อุี่ บลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังจัคม
งหวัดยโสธร หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อางถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๖.๓/ว ๓๘๗๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรไดกําหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
เนื่องจากในหวงดังกลาวจังหวัดยโสธรมีภารกิจสําคัญหลายประการ จึงขอเลื่อนการประชุม กรมการ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จากเดิมวันศุกรที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เปนวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สําหรับเวลา และสถานที่คงเดิม หากหนวยงาน
ใดประสงคจะนําเรื่องเขาที่ประชุม ขอใหสรุปขอมูลสงจังหวัดจํานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

(นายประวัติ ถีถะแกว)
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๓๘๗๓

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจงสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร นายกเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ทุกอําเภอ ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ประจําศาลจังหวัดยโสธร ผูอํานวยการประจําสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผูอํานวยการบริหารพื้นทีกษ
่อนุทรี่ ั ๙ (อุบลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังจัคม
งหวัดยโสธร หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อางถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๓๑๐๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรไดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุม
ยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดไดจัดทํารายงานการประชุมฯ โดยไดลงเผยแพรใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวขอระบบงาน Intranet แลว และกําหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม) หากหนวยงานใดประสงคจะนําเรื่องเขาที่ประชุม
ขอใหสรุปขอมูลสงจังหวัดจํานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หากพนกําหนดจังหวัดจะนําเขา
วาระการประชุมในเดือนตอไป อนึ่ง จังหวัดขอใหหัวหนาสวนราชการ/ หัวหนาหนวยงานเขารวมประชุมดวยตนเอง
หากมีภารกิจจําเปนเรงดวนขอใหชี้แจงเหตุผลใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหมอบหมายผูแทนเขารวมประชุม ดวย
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการและเขาประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้
ใหอําเภอแจงผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตําบลในพื้นที่ทุกแหงเขาประชุมดวย สําหรับการแตงกาย
ใหแตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานอํานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

(นายนิรันดร สมสมาน)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมยโสธร ๑ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-----------------------------

รายชื่อผูมาประชุม
กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานอัยการสูงสุด
๑. นายประวัติ
ถีถะแกว
๒. นายชัยภัทร
หิรัณยเลขา
๓. นายนิรันดร
สมสมาน
๔. นายจรรยา
สุคนธคันธชาติ
๕. นายสันไชย
ฉายวิเชียร
๖. นายวรวุฒิ
วัฒนอุตถานนท
๗. นายวุฒิพงศ
ธนพาณิชยวัฒนา
๘. นางสาวศศิธร
ปญญาไว
๙. นายวัชรินทร
เจตนาวณิชย
๑๐. นายเจตนิพิฐ
พุมไทรย
๑๑. นายเวชสุวรรณ
อาจวิชัย
๑๒. นายนรชัย
ภาควรรธนะ
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นางสาววิภาวี
โชควิวัฒนวนิช
อําเภอ
๑๔. นายวัชเรนทร
สืบสิทธิ์
๑๕. นายประดิษฐ
รักเสรี
๑๖. นายพิสิษฐ
แรทอง
๑๗. นายสุพิช
สามารถ
๑๘. นายพิจิตร
บุญทัน
๑๙. นายสมเพชร
สรอยสระคู
๒๐. นายชํานาญ
ชื่นตา
๒๑. นายเกียรติศักดิ์
เอื้อเฟอ
๒๒. นายอาทิตย
ยังคง
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายไพชยนต
ชนะกาญจน
กระทรวงกลาโหม
๒๔. พ.ต.จรรยา
สีลับสี

ผูวาราชการจังหวัดยโสธร
รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร
รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร
ปลัดจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร
แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัยดโสธร
ทองถิ่นจังหวัดยโสธร
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขายโสธร
นายอําเภอเมืองยโสธร
นายอําเภอปาติ้ว
นายอําเภอกุดชุม
แทน นายอําเภอมหาชนะชัย
นายอําเภอเลิงนกทา
นายอําเภอคําเขื่อนแกว
นายอําเภอคอวัง
แทน นายอําเภอทรายมูล
แทน นายอําเภอไทยเจริญ
ประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร
แทน สัสดีจังหวัดยโสธร

-๒กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒๖. นางมาสสุรีย
ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒๗. นายกมล
ภูเดนแดน
เกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร
๒๘. นายบุญศรี
ออนลออ
เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายมนตรี
สุวรรณชื่น
แทน สหกรณจังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร
จุฑาทิพยชาติกุล แทน ปศุสัตวจังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายเฉลิมชัย
จงสมชัย
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายสมชาย
วงศชางหลอ ขนสงจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓๔. นายพันธศักดิ์
ธรรมรัตน
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๕. นายวัชรินทร
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย
๓๖. นางสาวศรุดา
นรสิงห
พาณิชยจังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๗. นายประสิทธิ์
ยิ่งกําแหง
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดยโสธร
๓๘. นายรมพงษ
ผลวัฒนะ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๐. นายรมพงษ
ผลวัฒนะ
หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๑. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นายพงศศา
วงษวันทนีย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นายสมบัติ
เสงี่ยมศักดิ์
แทน ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๔. วาที่รอยโทอนุเทพ
ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๕. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๖. นายสุใหญ
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๗. นพ.ยุทธชัย
ตริสกุล
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลยโสธร

-๓กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๘. นายวิชัย
วุฒานุรักษ
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔๙. นายพรพณา
แสนการุณ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕๐. พล.ต.ต.ฉลอง
ภาคยภิญโญ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๑. พ.ต.อ.วีระพงษ
พงษพุม
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.สมจิตร
เหลามงคลนิมิต ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเลิงนกทา
๕๓. พ.ต.อ.บุรีรัตน
วังสะอาด
กํากับการสถานีตํารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๔. พ.ต.ท.ยศกร
พันธศิริ
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคําเขื่อนแกว
๕๕. พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ
มีชัย
แทน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรคอวัง
๕๖. พ.ต.อ.ศักดา
ขวัญบุญจันทร ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทรายมูล
๕๗. พ.ต.อ.สมชาย
โชตเศรษฐ
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกุดชุม
๕๘. พ.ต.อ.สมชาย
จินดาวณิชย ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว
๕๙. พ.ต.อ.ภิญโญ
สุทธิสาร
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรไทยเจริญ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๖๐. ดร.สุรสิทธิ์
สิงหหลง
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตทองที่จังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นายศิวเรศ
ธรรมวิเศษ
พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการสวนกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.อ.มานพ
มาพิทักษ
รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นายสุรัตน
สดชื่น
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร
๖๔. นางสาวกนกวรรณ
ภูเดนแดน
แทน หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๕. พ.ต.สมบูรณ
มานะดี
แทน ผบ.ร.๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๖. นายสราวุธ
อุทธิเสน
แทน ธนารักษพื้นที่ยโสธร
๖๗. นางเบญจลักษณ
ผาสุกมูล
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๘. นายสนั่น
ธรรมวงษการณ แทน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๖๙. นางสาวทัศนีย
สมใจ
แทน ผอ.ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๐. นางวิภาวดี
เจียมเจริญสิน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๗๑. นายอนุวัตร
รุจิยาปนนท ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๗๒. นายธนพงศ
วาระโว
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๓. นางปนัดดา
ทองเหลือง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยโสธร
๗๔. นายสุทธิพงศ
ชมชื่น
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๕. นายณรงคศักดิ์
ศิริชัยพันธุ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
๗๖. นายสมเกียรติ
ไสยมรรคา
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๗๗. นายศรีบุญเรือง
ฤทธิ์น้ําคํา
แทน หัวหนาสถานีพัฒนาอาหารสัตวยโสธร
๗๘. นางยุพาภรณ
สําสีเมือง
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดยโสธร
๗๙. นางสาวสุชาดารัช
โพธิคลัง
หน.สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร
๘๐. นายทรงศักดิ์
วงศสุพรรณ หัวหนาดานกักสัตวยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๘๑. นายจักรี
สุทธศรี
ผูอํานวยการแขวงการทางยโสธร
๘๒. นายปรีชา
มูลสาร
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘๓. นายพีรพัฒน
เคนเหลา
แทน โทรศัพทจังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘๔. นายเกรียงศักดิ์
จันทนป
หัวหนาศูนยประสานงานปาไมยโสธร
๘๕. นายวิสันต
วิจิตขะจี
แทน หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมยโสธร
๘๖. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
แทน ผูอํานวยการบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลฯ)
กระทรวงพาณิชย
๘๗. นายธรรมเชษฐ
บุญสาธร
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดยโสธร
๘๘. นายสัญชัย
พระธานี
การคาภายในจังหวัดยโสธร
๘๙. นายจํานง
สายรัตน
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๙๐. นายพิทักษ
พันธมาศ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๙๑. นายพงศศักดิ์
มาสมาลัย
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๙๒. นายสุริยันต
มิ่งขวัญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙๓. นายบุญสนอง
พลมาตย
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๙๔. นายมนตศักดิ์
สรอยสิงห
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

-๕๙๕. นางสุวาลี

บุญปญญา

๙๖. นายวิทูรวงศทอง
๙๗. นายวรชัย

วิทูรางกูร
บุตรสิงห

๙๘. นายอดุลเดช
๙๙. นายสัญญา
๑๐๐.นายสุนันท
๑๐๑.นายชวงชัย

คําผา
ไชยประเสริฐ
เนาวโรจน
มาตะราช

ราชการสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๐๒.นายมนัส
บังศรี
๑๐๓.นายศิริชัย
เสรีนนทชัย
๑๐๔.นายพรชัย
ผานเมือง
๑๐๕.นายสนิท
สมประสงค
๑๐๖.นายมงคล
ชื่นตา
๑๐๗.นายสุริยันต
เจริญชัย
๑๐๘.นายพิตรพิบูล
สิริเรืองธนชัย
๑๐๙.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ
๑๑๐.นางนภัสสร
คุณุรัตน
๑๑๑.นายอมร
คูเมือง
๑๑๒.นายอาทิตย
แสงศรี
๑๑๓.นายสัมพันธ
ศรีอุบล
๑๑๔.นางจันทรแรม
โสมเกษตรินทร
๑๑๕.นายเกตศรี
แสงวงศ
๑๑๖.นายสุคนธ
ศักขินาดี
๑๑๗.นายนิสสัน
แกนคํา
องคกรอิสระ
๑๑๘.นางบัวไข
จุมกุมาร
๑๑๙.นางพงศมณี
วิเศษศรี
๑๒๐.นายสาธร
ทองมงคล
๑๒๑.นางยุพิน
เทียนสวาง
๑๒๒.นายธเนศ
ตระกูลสฤษดิ์

แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
แทน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดยโสธร
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๘
แทน ประธานกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเลิงนกทา
นายกเทศมนตรีตําบลสามแยก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกุดชุมพัฒนา
นายกเทศมนตรีตําบลคําเขื่อนแกว
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลคอวัง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลฟาหยาด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเดิด
นายกเทศมนตรีตําบลศรีแกว
นายกเทศมนตรีตําบลกุดเชียงหมี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลสามัคคี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลหองแซง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบุงคา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลดงแคนใหญ
แทน ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยโสธร
แทน ผูอํานวยการสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนฯ
แทน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร
ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดยโสธร
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดยโสธร

-๖องคกรภาคเอกชน
๑๒๓.นางประยูร
๑๒๔.นายอําพร
๑๒๕.นายวสันต
๑๒๖.นายวุฒิศักดิ์
๑๒๗.นางธนมน
๑๒๘.นายวุฒิศักดิ์
๑๒๙.นายไชโย
๑๓๐.นายพีรวัฒน
๑๓๑.นายปรีชา
สื่อมวลชน
๑๓๒.ร.อ.วิรัช

เหลาสายเชื้อ
ชคัตตรัย
ธานิสพงษ
วงศชาลี
วัฒนเรืองโกวิท
วงศชาลี
ไชยนา
โพธิวัฒน
ศรีอุบล

นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
แทน ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายโสธร
ผูจัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
แทน ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร
สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร

ขุนทอง

หัวหนาสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร

รายชื่อผูไมมาประชุม
๑. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
๒. ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขายโสธร
๓. หน.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔. รองประธาน กธจ.ยส.
๕. หัวหนาไปรษณียจังหวัดยโสธร
๖. ผจก.สนง.บริการโทรคมนาคม
๗. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
๘. ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
๙. ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตรยโสธร
๑๐. นายกเทศมนตรีตําบลทรายมูล
๑๑. นายกเทศมนตรีตําบลคําเตย
๑๒. นายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง
๑๓. นายกเทศมนตรีตําบลนาเวียง
๑๔. นายกเทศมนตรีตําบลน้ําคําใหญ
๑๕. นายกเทศมนตรีตําบลสามัคคี
๑๖. นายกเทศมนตรีตําบลทุงแต
๑๗. นายกเทศมนตรีตําบลสําราญ
๑๘. นายกเทศมนตรีตําบลสวาท
๑๙. นายกเหลากาชาดจังหวัดยโสธร
๒๐. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร

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

-๗๒๑. ผอ.ธนาคารออมสิน เขตยโสธร
๒๒. ผจก.ธนาคารออมสิน สาขายโสธร
๒๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๔. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
๒๕. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๒๖. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๒๗. หัวหนาสถานีวิทยุ อสมท.
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายอภิรัตน
๒. นายสมเกียรติ
๓. นางพิทยาภรณ
๔. นางสาวสิริมา
๕. นายทํานอง
๖. นายเติมศักดิ์

ปองกัน
แกวรัตน
เวชกามา
วัฒนโน
บุญเจริญ
มูลสาร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ

จาจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ปองกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหนากลุมงานอํานวยการ สนจ.ยส.
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สนจ.ยส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายประวัติ ถีถะแกว ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุมกลาวเปด
ประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้

พิธีกอนการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
ยโสธร นําสวดมนตไหวพระเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑) การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดยโสธร)
๒) การมอบโลประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๑ พรอมเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐
บาท แกตัวแทนหมูบานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
ดีเดน ระดับสํานักงานปศุสัตวเขต ๓ (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร)
๓) การมอบโลประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๑ พรอมเงินรางวัล จํานวน ๘,๐๐๐ บาท
แกอาสาปศุสัตวดีเดน ระดับสํานักงานปศุสัตวเขต ๓ (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร)
๔) การมอบโลประกาศเกียรติคุณ รางวัลที๑่ แกผูแทนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร
ในการประกวดเว็บไซตหนวยงานกรมปศุสัตว ประเภทหนวยงานภูมิภาค(สํานักงาน
ปศุสัตวเขต ๓) (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร)
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้งยายใหมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดยโสธร
- วาที่รอยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดยโสธร
ตําแหนงเดิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร

-๘ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒ งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําป ๒๕๕๖ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๖ ซึ่งไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทําใหการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําป ๒๕๕๖ ผานพน
ไดดวยดี จึงขอขอบคุณสวนราชการ หนวยงาน และผูที่เกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้
๑.๓ การจัดงานสัปดาหวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุ
(พระอารามหลวง) ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัดไดขอความรวมมือ ใหสวนราชการ
หนวยงานดําเนินการ ดังนี้
รณรงคการแตงกายชุดสีขาวตลอดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ในระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และรณรงคการลด ละ เลิกอบายมุข การประดับธงทิวตามอาคารบานเรือน รานคาน สถานที่
ราชการ
จัดตั้งองคผาปามหากุศลพุทธชยันตี เพื่อสมทบกองทุนสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
โดยทอดผาปาพรอมกันในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ตามสถานที่แตละจังหวัดกําหนด เสร็จแลว
ใหรวบรวมปจจัยนําสง “กองทุนผาปาพุทธชยันตีกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๖” ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเขารวมอุปสมบทหมู เพื่อเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
๑.๔ ในวันที่รัฐมนตรีเดินทางมาจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธรไดนําเสนออาหารพื้นบานอัดกระปอง โดย
มีไขมดแดงอัดกระปอง แมเปงอัดกระปอง จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนองอึ่ง
๑.๕ การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณทุกงบประมาณ ขอใหเรงรัดการเบิกจายเงิน งบประมาณให
ทันตามกําหนดไว เนื่องจากขณะนี้เปนชวงไตรมาสที่สามของปงบประมาณ ๒๕๕๖ แลว ขอใหหัวหนาสวนราชการ
หนวยงานกําชับเจาหนาที่เรงรัดเบิกจายเงินงบประมาณดวย
๑.๖ การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ ในทุกเดือนขอใหหัวหนา
สวนราชการเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือหากมีภารกิจจําเปนเรงดวนใหมอบผูเขารวมประชุมแทน
๑.๗ หากมีหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ขอใหแจงนายอําเภอ
ไดรับทราบดวย เพื่อเปนการประสานงาน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ มีจํานวน ๒๐ หนา
ซึ่งไดแจงใหสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ แลวทาง website จังหวัดยโสธร ขอใหที่ประชุมไดพิจารณา ถาหากไมมีการ
แกไขขอใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

ร
ะเบียบวาระที่ ๓

-๙-

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แจงเตือนบุคคลแอบอาง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร ดวยจังหวัดยโสธรไดรับการประสานจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) วามีบุคคลแอบอางวาเปนพนักงานหรือเปนผูไดรบมอบหมายจากบริษัทฯ สามารถใหประโยชนในดานการคา
หรือไดรับการาชวยเหลือใหเขาทํางานในบริษัทฯ แตการดําเนินการดังกลาวเปนความเท็จ ดังนั้น จึงขอความรวมมือ
ประชาสัมพันธใหประชาชนและหรือผูที่ดําเนินกิจการในจังหวัดยโสธรไดรับทราบขอมูลในสวนที่เกี่ยวของวาบริษัทฯ ไมได
มอบหมายใหบุคคลใดกระทําการใด ๆ ในนามบริษัท ซึ่งกรณีดังกลาวอาจเปนการสรางความเสียหายแกประชาชน
ผูดําเนินการธุรกิจ และหนวยงานของรัฐได จึงขอประชาสัมพันธใหไดรับทราบโดยทั่วกัน
ประธาน
ขอใหชวยสอดสองดูแล และขอใหประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ สรุปผลความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อหองประชุมในศาลากลางจังหวัดยโสธร

หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร ตามที่จังหวัดไดเสนอปรับเปลี่ยนชื่อหองประชุมในศาลากลางจังหวัดยโสธรในที่ประชุมกรมกา
จังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ และจังหวัดไดแจงใหสวนราชการ อําเภอ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และองคกรเอกชน แสดงความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนชื่อหองประชุมในศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยการแสดง
มติเวียน และกําหนดใหจัดสงแบบแสดงมติเวียนใหสํานักงานจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
หากพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาใหความเห็นชอบ ซึ่งสวนราชการ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
เอกชน ไดจัดสงแบบแสดงมติเวียนใหสํานักงานจังหวัดทราบแลว และไดเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนชื่อหองประชุมในศาลากลาง
จังหวัดยโสธร ดังนี้
ชื่อหองประชุม (เดิม)
หองประชุม YPOC
หองประชุมศูนยกลางขอมูลระบบ
แผนผัง/แผนที่แหลงน้ําขนาดเล็ก
หองประชุมยโสธร ๑
หองรับรองผูวาราชการจังหวัดยโสธร

เห็นชอบใหปรับเปลี่ยน
ชื่อหองประชุม (ใหม)
หองประชุมแตงโมหวาน
หองประชุมหมอนขิด
หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย
หองรับรองยศสุนทร

หองประชุมสื่อสาร
หองประชุมลอดชอง
ศูนยการศึกษาเรียนรูของบุคลากร
หอประชุมวิถีอีสาน
จังหวัดยโสธร
หองประชุมใหม (ยังไมไดกําหนดชื่อ) หองประชุมปลาสม

สถานที่
ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังเกา (ชั้น ๒)
ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม
(ชั้น ๒)
ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม (ชั้น ๓)
หนาหองปฏิบัติการราชการของ
ผูวาราชการจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม (ชั้น ๓)
ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม (ชั้น ๕)
บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร
บริเวณดานขางบันไดทิศตะวันตก
ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม (ชั้น ๓)

-๑๐ประธาน
ในเมือทุกสวนราชการ / หนวยงาน ไดใหความเห็นชอบรวมกันแลว เพื่อใหเปนอัตลักษณของจังหวัด
ยโสธรในการจองหองประชุมของสวนราชการ / หนวยงานตาง ๆ ขอใหแจงเจาหนาที่ระบุชื่อหองประชุมใหถูกตองเปน
ปจจุบันดวย
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ การขับเคลื่อนดําเนินงานเพื่อประกาศการยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนเปนวาระ
จังหวัดยโสธร

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ตามที่จังหวัดยโสธรไดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวน
ราชการ และนายอําเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได
มีมติเห็ฯชอบกรณีการยกระดับการลดอุบัติเหตุ ทางถนนเปนวาระจังหวัดยโสธร โดยในครัง้ นี้ จังหวัดไดมอบหมายให
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ในฐานะเลขานุการศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ยโสธร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และดําเนินการ
ตามขอเสนอเพื่อประกาศยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนเปนวาระจังหวัด ซึ่งมีการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อน ดังนี้
๑. จังหวัดยโสธรประกาศใหการลดอุบัติภัยทางถนนเปนวาระจังหวัดยโสธร “ดานการยกระดับการลดอุบัติภัย
ทางถนน” ตั้งแตวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป โดยใหทุกภาคสวนบูรณาการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
ดังนี้
๑.๑ การสื่อสารสาธารณะ รวมรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะ สรางวัฒนธรรม ความ
ปลอดภัย กระตุนเตือนสรางความตระหนักตลอดป โดยเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกหมูบานชุมชน
๑.๒ การบังคับใชกฎหมาย โดยเนนหนักตามมาตรการ ๓ม ๒ข ๑ร อยางเขมงวดกวดขั้นตอเนื่อง
ตลอดทั้งป
๑.๓ การสรางจิตสํานึกวินัยจราจร กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตัวใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องวินัย
จราจร ใหหนวยงานควบคุมดูแลไมใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําผิดกฎและวิ นัยจราจร โดยเนนหนัก
พฤติกรรมเมาแลวขับและการสวมหมวกนิรภัยเปนสําคัญ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกประชาชนทั่วไป และกําหนดให
สถานที่ราชการทุกแหงเปนพื้นที่สวมหมวกนิรภัยครบ ๑๐๐%
๑.๔ การติดตามประเมินผล กําหนดใหปญหาอุบัติเหตุทางถนนเปนประเด็นในระเบียบวาระการประชุม
ประจําเดือนระดับจังหวัดและระดับอําเภอเปนประเด็นสําคัญ
๑.๕ การดําเนินการใหเกิดผลอยางยั่งยืน ใหหนวยงาน สถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง จัดกิจกรรมรณรงคหรือสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอยาง
ตอเนื่อง
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร เพื่อใชเปน
กลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในเขตพื้นที่ของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

-๑๑๓. จัดทํารางแผนปฏิบัติการยกระดับการลดอุบัติภัยทางถนน ตามวาระจังหวัดยโสธร ป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช
กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร ๕ E และแปลงมาตรการบังคับใชกฎหมาย ๓ม ๒ข ๑ร ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจังหวัดไดขอความรวมมือกับหนวยงานในการพิจารณาตรวจสอบ และจัดทําแผนงาน โครงการในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในสวนที่เกี่ยวของ สงขอมูลดังกลาวใหจังหวัด ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อจะได
รวบรวมจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของจังหวัดตอไป
ประธาน
ขอใหฝายเลขาฯ เรงรัดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และจัดแผนปฏิบัติการโดยเรงดวนและนําเสนอ
ใหที่ประชุมประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
งบรายจาย
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
รอยละ
งบประจํา
๓,๘๖๐.๕๘
๓,๔๐๖.๑๑
๘๘.๒๓
งบลงทุน
๘๔๗.๘๑
๒๔๖.๒๙
๒๙.๐๕
ภาพรวม
๔,๗๐๘.๓๙
๓,๖๕๒.๔๐
๗๗.๕๗
ผลการเบิกจายภาพรวม อยูอันดับที่ ๒๗ ของประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร โดยรวมจังหวัดยโสธรในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ขยายตัว เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปที่แลว จากดานอุปสงคภายในจังหวัด โดยการบริโภคภาคเอกชน และการใชจายภาครัฐเริ่มมีการ
ขยายตัว ในขณะที่ดานอุปทานหดตัวตามการลดลงของผลผลิตภาคเกษตร และภาคปศุสัตวหดตัวตอเนื่อง และภาค
บริการหดตัวตามการขายสงขายปลีกภายในจังหวัด ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนหนา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอยูในเกณฑดี เนื่องจากปริมาณการจางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แมวาอัตราเงินเฟอจะมี
อัตราสูงขึ้นและรายไดเกษตรกรจะลดลงตามปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง
ประธาน
ที่ประชุม

ขอใหเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหทันตามกําหนดดวย
รับทราบ
๓.๕ รายงานผลการดําเนินงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย วิถียโสธร ครั้งที่ ๒”
พาณิชยจังหวัดยโสธร สรุปโครงการ เพิ่มขีดความสามารถสินคาเกษตรปลอดภัย ขาวหอมมะลิอินทรีย และ
ผลิตภัณฑชุมชน งานมหกรรมเกษตรอินทรีย วิถียโสธร ครั้งที่ 2 ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2556
ยอดจําหนายสินคาทั้งหมด
2,072,363 บาท แยกเปน
ยอดจําหนายสินคา
2,043,363 บาท
ยอดสั่งจอง
29,000
บาท

-๑๒สินคาที่ยอดจําหนายสูงสุด คือ สินคาประเภทอาหาร จากจังหวัดระยอง ผลิตภัณฑทุเรียนทอดและอาหารทะเล
แปรรูป
มียอดจําหนายรวม 129,000 บาท
ยอดจําหนายสินคาจังหวัดยโสธรทั้งหมด 505,294 บาท แยกเปน
ยอดจําหนายสินคา
476,294
บาท
ยอดสั่งจอง
29,000
บาท
ผูประกอบการจังหวัดยโสธรที่มียอดจําหนายสูงสุด คือ กลุมแมบานหมอนขิตบานหนองคู หมู 7 มียอดจําหนาย
รวม 41,500 บาท
ยอดจําหนายขาวหอมมะลิอินทรีย จังหวัดยโสธร ทั้งหมด 86,000 บาท
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
การจัดงานฯ อยูในชวงวันหยุดนักขัตฤกษ วันฉัตรมงคล ประชาชนเดินทางออกตางจังหวัด ทําใหจํานวนผู
เขาชมงานและซื้อสินคานอย
เนื่องจากเปนชวงที่ใกลเปดภาคเรียน ผูปกครองลดการใชจาย สงผลใหยอดจําหนายสินคานอย
ระยะเวลาการจัดงานฯ มีพายุฝนเกิดขึ้น สงผลใหผูเขาชมงานและซื้อสินคานอย
ขอเสนอแนะ
ในปจจุบันสภาพอากาศในกรุงเทพฯ และเขตปริมลฑล มีความแปรปรวน เกิดฝนฟาคะนองบอยครั้ง และ
อากาศรอนมาก ซึ่งหากมีการจัดงานแสดงและจําหนายสินคาในรูปแบบนี้ขึ้นอีกครั้ง เห็น ควรจัดงานในอาคาร หรือ
สถานที่ที่ปองกันฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเครื่องปรับอากาศ
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ รายงานผลการเขารวมกิจกรรมจัดทําขอตกลงสินคาเกษตร และเจรจากับคูธุรกิจ
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประธาน
สําหรับการรายงานผลการเขารวมกิจกรรมจัดทําขอตกลงสินคาเกษตร และเจรจากับคูธุรกิจ
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ขอใหนําเขาที่ประชุมคณะกรมการ หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
ในเดือนถัดไป
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๗ รายงานผลการเขารวมประชุมแสวงหาความรวมมือดานโลจิสติ กส ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม
พาณิชยจังหวัดยโสธร การสํารวจพื้นที่และประชุมแสวงหาความรวมมือดานโลจิสติกส (Logistic) ไทย สปป.ลาว
และเวียดนาม วันที่ ๒๑ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๖ อุบลฯ ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ โดยมีนายสุทธินันท บุญมี รอง ผวจ.
อุบลราชธานี หัวหนาคณะ รวม ๖๘ คน (รัฐ ๑๖ เอกชน ๕๒ คน) ยโสธร ๑๔ คน (รัฐ ๔ เอกชน ๑๐ คน)
๒๒ พ.ค. ๒๕๕๖ ประชุมคณะผูแทนไทย – เวียดนาม (จังหวัดบินดิง)
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖ สํารวจพื้นที่ แหลงสงเสริมการลงทุน และแหลงเศรษฐกิจ การคา
๒๔ พ.ค. ๒๕๕๖ ประชุมคณะผูแทนไทย – เวียดนาม (จังหวัดคอนตูม)
และประชุมคณะผูแทนไทย – สปป.ลาว เจรจาคูธุรกิจ (แขวงอัตตะปอ)

-๑๓๒๕ พ.ค. ๒๕๕๖ พิธีลงนามบันทึกความรวมมือการเจรจาคูธุรกิจ แขวงอัตตะปอ สปป.ลาว คูสัญญาที่จะลงนาม
เจรจาจับคูธุรกิจ ทั้งหมด ๒๖ คู Business Matching จํานวน ๒๒ คู Concract Farming จํานวน ๔ คู
รายละเอียดปรากฏตาม power point ที่ไดนําเสนอใหทุกทานไดรับชมแลว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

การนําเสนอโดยเอกสาร

ประธาน

มีเรื่องที่จะแจงใหทราบ จํานวน ๖ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกจายใหกับทุกทานแลว
๔.๑ กําหนดการออกหนวยบริการตามโครงการ “ยามพี่ – ยามนอง ประจําป ๒๕๕๖”
(จังหวัดเคลื่อนที)่ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (ที่ทําการปกครองจังหวัดยโสธร)
๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหลากาชาดจังหวัดยโสธร ประจําเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๖ และกําหนดการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (สํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๓ ผลการจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินของสํานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สํานักงานที่ดินอําเภอ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนของรัฐ (สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๔ สรุปสถานการณไขหวัดนกในสัตวปกประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และ
โรคไขหวัดใหญสายพันธใหมชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร)
๔.๕ นโยบายการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
(สํานักงานจังหวัดยโสธร)
๔.๖ บริการขาวตลาด (สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เนื่องจากปจจุบันไดมีผูประกอบการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไมปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ม. ๑๒ วรรค ๒ คือ เมื่อไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จาก อปท. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ไดทําการกอนสรางไปกอน โดยไมไดรับอนุญาตให
กอสรางโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกลาว เปนการปฏิบัติที่ไมถูกตอง เพื่อเปน
การบูรณาการรวมกันในการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมไดมีหนังสือแจงใหเทศบาลเมือง
ยโสธร องคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร และอําเภอ ทุกอําเภอ แจงให อปท. ในพื้นที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
แลว
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๔ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดยโสธร สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดยโสธรจะดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดยโสธร โดยจะดําเนินการประชุมผูที่เกี่ยวของในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดจะไดเชิญผู
ที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรอีกครั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.
ลงชื่อ

เติมศักดิ์ มูลสาร ผูจดรายงานการประชุม
(นายเติมศักดิ์ มูลสาร)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดยโสธร

