ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๖๑๓๒

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐
๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ทุกอําเภอ ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
ประจําศาลจังหวัดยโสธร ผู้อํานวยการประจําสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธรอําผูนวยการบริ
้
หารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลฯ)
ผอ.กกต.จว.ยโสธร ผอ.สกสค. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขายโสธร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร ประชาสังจัคม
งหวัดยโสธร หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดยโสธร และสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ตามที่จังหวัดยโสธรได้จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นั้น
จังหวัดได้จัดทํารายงานการประชุมฯ โดยได้ลงเผยแพร่ใน website ชื่อ www.yasothon.go.th
หัวข้อระบบงาน Intranet แล้ว และกาหนดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่) หากหน่วยงานใดประสงค์จะนําเรื่องเข้าที่ประชุม
ขอให้สรุปข้อมูลส่งจังหวัดจานวน ๑๖๐ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ หากพ้นกาหนดจังหวัด
จะนาเข้าวาระการประชุมในเดือนต่อไป อนึ่ง จังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หากมีภารกิจจําเป็นเร่งด่วนขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้มอบหมายผู้แทน
เข้าร่วมประชุมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการและเข้าประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้
ให้อําเภอแจ้งผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรและนายกเทศมนตรีตําบลในพื้นที่ทุกแห่งเข้าประชุมด้วย สําหรับการแต่งกาย
ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุ่มงานอํานวยการ
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒
มท. ๔๓๕๒๑

(นายประวัติ ถีถะแก้ว)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และนายอาเภอ จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม 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. นางสาวศศิธร
ปัญญาไว
๙. นางนพพร
คงฤทธิ์
๑๐. นายธรรมนูญ
เทพจันทร์
๑๑. นายทแกล้ว
นุศรีวอ
๑๒. นายนรชัย
ภาควรรธนะ
รัฐวิสาหกิจ
๑๓. นายอัมพร
สุวรรณกูฎ
อาเภอ
๑๔. นายธนูศักดิ์
เสมอภาค
๑๕. นายประดิษฐ
รักเสรี
๑๖. นายสรวิศ
สมพงษ์
๑๗. นายสุพิช
สามารถ
๑๘. นายพิจิตร
บุญทัน
๑๙. นายกฤตกร
ถาศักดิ์
๒๐. นายชํานาญ
ชื่นตา
๒๑. นายครรชิต
ดีหนองยาง
๒๒. นายอาทิตย์
ยังคง
สานักนายกรัฐมนตรี
๒๓. นายไพชยนต์
ชนะกาญจน์
กระทรวงกลาโหม
๒๔. พ.ต.จรรยา
สลับศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ปลัดจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดยโสธร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดยโสธร
แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
รกท.หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
แทน นายอําเภอเมืองยโสธร
นายอําเภอป่าติ้ว
แทน นายอําเภอกุดชุม
แทน นายอําเภอมหาชนะชัย
นายอําเภอเลิงนกทา
แทน นายอําเภอคําเขื่อนแก้ว
นายอําเภอค้อวัง
นายอําเภอทรายมูล
แทน นายอําเภอไทยเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
แทน สัสดีจังหวัดยโสธร

-๒กระทรวงการคลัง
๒๕. นางสาวณัฐภัทร
สุบุญ
คลังจังหวัดยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖. นางมาสสุรีย์
ศรีพรหมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๗. นางสุนันท์
สอทา
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายบุญศรี
อ่อนลออ
เกษตรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายวิทยา
บรรหารวุฒิไกร แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๓๐. นายธานินทร์
จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๓๑. นายไพรัตน์
ขนันไทย
ประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายเนติ
หาญชนะ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๓๓. นายสมชาย
วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดยโสธร
๓๔. นายวงศกร
นราธาวา
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๕. นายพันธ์ศักดิ์
ธรรมรัตน์
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๖. นายวัชรินทร์
เจิมประไพ
สถิติจังหวัดยโสธร
กระทรวงพาณิชย์
๓๗. นางสาวศรุดา
นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๓๘. นายประสิทธิ์
ยิ่งกําแหง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดยโสธร
๓๙. นายสุขเชษฐ์
พสุนนท์
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
๔๐. นายสุวิชญ
ทองธรรมชาติ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๔๑. นายสุขเชษฐ์
พสุนนท์
แทน ยุติธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๔๒. นางสาวจินตนา
ทังศิริ
แรงงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นายพงศ์ศา
วงษ์วันทนีย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร
๔๔. นางสาวทัศนีย์
สิทธิวงศ์
ประกันสังคมจังหวัดยโสธร
๔๕. ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ
ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดยโสธร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔๖. นางสมรัก
ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
กระทรวงสาธารณสุข
๔๗. นายสุใหญ่
หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

-๓แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยโสธร

๔๘. นายยุทธชัย
ตริสกุล
กระทรวงอุตสาหกรรม
๔๙. นายวิชัย
วุฒานุรักษ์
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕๐. นายทองอินทร์
ศรีชัย
รก.ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕๑. พล.ต.ต.ฉลอง
ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕๒. พ.ต.อ.วีระพงษ์
พงษ์พุ่ม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยโสธร
๕๓. พ.ต.อ.สมจิตร
เหล่ามงคลนิมิต ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเลิงนกทา
๕๔. พ.ต.อ.บุรีรัตน์
วังสะอาด
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรมหาชนะชัย
๕๕. พ.ต.ท.มนูญ
วงศ์ก่อ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคําเขื่อนแก้ว
๕๖. พ.ต.ท.คมสัน
สายโคกกลาง แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรค้อวัง
๕๗. พ.ต.ท.วิวัฒน์
สุมาพา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกุดชุม
๕๘. พ.ต.ท.สุบิน
จันทร์สาขะ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรป่าติ้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕๙. นายพีรพงษ์
นุชรักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร
๖๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง กาญจนา วาสนสิทธิ
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร
กระทรวงพลังงาน
๖๑. นายมงคล
พูลเพิ่ม
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
ราชการส่วนกลาง
สานักนายกรัฐมนตรี
๖๒. พ.อ.มานพ
มาพิทักษ์
รอง ผอ.รมน.จว.ย.ส.(ท.)
๖๓. นายสุรัตน์
สดชื่น
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร (สวท.)
๖๔. นางสาวณัฎฐนิชา
จําปาแดง
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
กระทรวงกลาโหม
๖๕. ร.ท.สาโรจน์
ไพจิตร
แทน ผบ.ร. ๑๖
กระทรวงการคลัง
๖๖. นายอิชวุฒิ
ฤทธาภัย
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
๖๗. นางเบญจลักษณ์
ผาสุกมูล
แทน สรรพากรพื้นที่ยโสธร
๖๘. นางศิริลักษณ์
สิงห์โต
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖๙. นางสาวชัยมลส์
ปกป้อง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๔ จังหวัดยโสธร
๗๐. นางกัลยา
คําหอม
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

-๔กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗๑. นายทินกร
เหลือล้น
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานยโสธร
๗๒. นางสาวพิมพ์ประไพ
พูลทรัพย์
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๗๓. นายสุทธิพงศ์
ชมชื่น
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๗๔. นางสุมาลี
จันทะคูณ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
๗๕. นายสมเกียรติ
ไสยมรรคา
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๗๖. นายวีระพงษ์
อุดรไสว
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
๗๗. นายชาญชัย
ศรีทําบุญ
แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดยโสธร
กระทรวงคมนาคม
๗๘. นายเปล่งรัส
บัวเกตุ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗๙. นายนรินทร์
ศิริปัฐวีกรณ์ แทน โทรศัพท์จังหวัดยโสธร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘๐. นายนางสาวโสภิตชา ป้องทัพไทย แทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ยโสธร
๘๑. นายสิทธิศักดิ์
สิทธิ
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อบ.)
กระทรวงพาณิชย์
๘๒. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
๘๓. นายสัญชัย
พระธานี
การค้าภายในจังหวัดยโสธร
๘๔. นายจํานง
สายรัตน์
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดยโสธร
กระทรวงยุติธรรม
๘๕. นายพิทักษ์
พันธมาศ
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร
กระทรวงแรงงาน
๘๖. นายพงศ์ศักดิ์
มาสมาลัย
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
กระทรวงศึกษาธิการ
๘๗. นายบุญสนอง
พลมาตย์
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๘๘. นายพีรพงษ์
แสนสิ่ง
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๘๙. นางสุวาลี
บุญปัญญา
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๙๐. นายศักดิ์นรินทร์
ศรีบรุ มย์
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดยโสธร
๙๑. นายสุทัศน์
หากุดเรือ
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร (สกสค.)
๙๒. นางวิภาษณ์
เทศน์ธรรม
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๙๓. นายสัญญา
ไชยประเสริฐ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
๑๐๐.นายสง่า
เศษสุวรรณ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

-๕๑๐๑.นางนิตยวรรณ
๑๐๒.นางมณีรัตน์

เอนกแสน
ปรินายวนิชย์

ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐๒.นายตรงสิทธิ์
ตั้งจตุรวิยศ
๑๐๓.นายศักดิ์ชาย
เชื้อศุภโรบล
๑๐๕.นายสนิท
สมประสงค์
๑๐๖.นายศรีเชียร
วิกรัยพัฒน์
๑๐๗.นางขวัญใจ
แก้วดวงใหญ่
๑๐๘.นายยุทธนเดช
สุกิตติยาโน
๑๐๙.นายพูลสวัสดิ์
สุนทรารักษ์
๑๑๐.นายมนุเชศวร์
ศรีโพธิ์วัง
๑๑๐.นายไชยวัฒน์
จํารูญ
๑๑๑.นายอมร
คูเมือง
๑๑๒.นายอาทิตย์
แสงศรี
๑๑๗.นายนิสสัน
แก่นคํา
๑๑๘.นายยุทธนา
สิงห์ยะบุศย์
๑๑๙.นายมิราจ
นัยจิต
๑๒๐.นายประดิษฐ์ภัท
เหล็กกล้า
องค์กรอิสระ
๑๒๐.นายนเรศ
สุวรรณกูฎ
องค์กรสาธารณกุศล
๑๒๑.นางประยูร
เหล่าสายเขื้อ
ภาคเอกชน
๑๒๔.นายชัยทัด
รัตนสิงห์
๑๒๕.นายวสันต์
ธานิสพงษ์
๑๒๗.นางเพชรรวง
พวงแก้ว
๑๒๘.นายขวัญพัฒน์
เชื้อวณิชย์
๑๒๙.นายคําผอง
ขวัญทอง
๑๓๐.นายไชโย
ไชยนา
๑๓๐.นายพีรวัฒน์
โพธิวัฒน์
สื่อมวลชน
๑๓๒.ร.อ.วิรัช
ขุนทอง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
แทน ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
นายกเทศมนตรีตําบลสามแยก
นายกเทศมนตรีตําบลกุดชุมพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทรายมูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลป่าติ้ว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลค้อวัง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลฟ้าหยาด
นายกเทศมนตรีตําบลคําเตย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเดิด
นายกเทศมนตรีตําบลศรีแก้ว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลดงแคนใหญ่
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งแต้
นายกเทศมนตรีตําบลสวาท
แทน นายกเทศมนตรีตําบลดงแคนใหญ่
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยโสธร
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร
แทน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานจริยธรรมจังหวัดยโสธร
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร
หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.๔ ยโสธร

-๖รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒. หน.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ติดราชการ
๓. ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรทรายมูล
ติดราชการ
๔. ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรไทยเจริญ
ติดราชการ
๕. รองประธาน กธจ.ยส.
ติดราชการ
๖. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๗. หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๘. หัวหน้าด่านกักสัตว์ยโสธร
ติดราชการ
๙. ผู้อํานวยการแขวงการทางยโสธร
ติดราชการ
๑๐. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๑๑. ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม
ติดราชการ
๑๒. หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้ยโสธร
ติดราชการ
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ติดราชการ
๑๔. ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ติดราชการ
๑๕. ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ติดราชการ
๑๖. นายกเทศมนตรีตําบลเลิงนกทา
ติดราชการ
๑๗. นายกเทศมนตรีตําบลคําเขื่อนแก้ว
ติดราชการ
๑๘. นายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง
ติดราชการ
๑๙. นายกเทศมนตรีตําบลห้องแซง
ติดราชการ
๒๐. นายกเทศมนตรีตําบลบุ่งค้า
ติดราชการ
๒๑. นายกเทศมนตรีตําบลนาเวียง
ติดราชการ
๒๒. นายกเทศมนตรีตําบลน้ําคําใหญ่
ติดราชการ
๒๓. นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งแต้
ติดราชการ
๒๔. นายกเทศมนตรีตําบลสําราญ
ติดราชการ
๒๕. นายกเทศมนตรีตําบลสวาท
ติดราชการ
๒๖. ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๗. ผู้อํานวยการประจําสํานักงานศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนฯ ติดราชการ
๒๘. ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๓๐. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ติดราชการ
๓๑. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
๓๒. ประธานมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร
ติดภารกิจ
๓๓. ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เขตยโสธร
ติดราชการ

-๗๓๔. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายโสธร
๓๕. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)
๓๖. ประชาสังคมจังหวัดยโสธร
๓๗. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
๓๘. ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดยโสธร
๓๙. สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดยโสธร
๔๐. หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเวณัย
สุนทรพุทธศาสตร์
๒. นายสมเกียรติ แก้วรัตน์
๓. นางสาวธิรพา ทองล้วน
๔. นายครรชิต
สลับแสง
๕. นางสาวสิริมา วัฒโน
๖. นายทํานอง
บุญเจริญ
๗. นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ

จ่าจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
ป้องกันจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
แทน เสมียนตราจังหวัดยโสธร ปค.จว.ยส.
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สนจ.ยส.
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ยส.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.ยส.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด
ยโสธร นําสวดมนต์ไหว้พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การมอบประกาศเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับ
จังหวัดยโสธร (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเขตท้องที่จังหวัดยโสธร)
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้มาดารงตาแหน่งที่จังหวัดยโสธร
- ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา วาสนสิทธิ ย้ายมาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์
กกท. จังหวัดยโสธร
ตาแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ กกท. จังหวัดสุรินทร์
- นางศิริลักษณ์ สิงห์โต ย้ายมาดํารงตําแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อํานวยการสูง)
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ ส่วนบริหารการจัดเก็บ
ภาษี สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ กรมสรรพสามิต

-๘๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
- นายอนุวัตร รุจิยาปนันท์ ผู้อํานวยการศูนย์ กกท. จังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์ กกท. จังหวัดสุรินทร์
- นางสาวศรุดา นรสิงค์ พาณิชย์จังหวัดยโสธร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง พาณิชย์จังหวัดหนองคาย
ที่ประชุม

รับทราบ
๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร
.พีรพันธ์ พาลุสุข มีกําหนดการเดินทาง
มาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดยโสธร ในวันที๒๑
่ กันยายน ๒๕๕๖
ประธาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร
.พีรพันธ์ พาลุสุข มีกําหนดการเดินทางมาปฏิบัติ
ราชการ ณ จังหวัดยโสธร ในวันที๒๑
่ กันยายน ๒๕๕๖ ซึง่ มอบหมายให้สํานักงานจังหวัดยโสธรเป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้รับงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีเข้ามาเรื่อย ๆ จะมี
หลายหน่วยงานเข้ามาติดต่อ และได้ผ่านสํานักงานจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นหน่วยงานกลางและนําเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับทราบ และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ ขอขอบคุณนายอําเภอป่าติ้วที่ได้นําข้าวโพดมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประทานในวันนี้ ซึ่งเป็น
ข้าวโพดที่มีรสชาติดี
๑.๕ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง ในการให้การต้อนรับน้องเมย์
นางสาวรัชนก อินทนนท์ แชมป์โลกแบดมินตันหญิงเดี่ยว ปี ๒๐๑๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประธาน
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีจํานวน ๑๘ หน้า
ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ แล้วทาง website จังหวัดยโสธร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดตั้งสานักงานพลังงานจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้
แบ่งส่วนราชการ สํานักงานปลักระทรวงพลังงาน ออกเป็น ราชการส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โดยกําหนดให้สํานักงานพลังงานจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ประกอบกับได้มีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ ๑๕๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพลังงาน และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ที่ ๑๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-๙โดยมอบหมายให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสํานักงานพลังงานจังหวัดต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าการ
จัดอัตรากําลังตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเสร็จ
ประธาน

จะมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการจัดทา
ดัชนีชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการจัดทํา
ดัชนีชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้อนุมัติให้สํานักงานจังหวัดยโสธรเป็นผู้ดําเนินงาน
โครงการ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด รวมทั้งได้
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒๔๕ คน โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคม
ประธาน
เป็นเรื่องที่สําคัญ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และแจ้งให้
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดทาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณใน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์

หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณใน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็ม
เมอรัลด์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดยโสธรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเขียนโครงการและงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๐ คน
ประธาน
โครงการในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นของหัวหน้าส่วนราชการ และโครงการที่ ๒ วันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๖ เป็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งในวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๕๖ จะชี้แจงรายละเอียดในการเขียนโครงการควรดําเนินการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๐๓.๔ การนาเข้าข้อมูลในระบบศูนย์กลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๖
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร ขอนําเรียนให้รับทราบถึงระบบข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําปี
๒๕๕๖ ซึ่งในเรื่องนี้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งในปี ๒๕๕๕ จังหวัดยโสธรได้นําเข้าข้อมูลในระบบศูนย์กลางข้อมูล
กลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตามโครงสร้างระบบฐานข้อมูล ๔๕ กลุ่มเรื่อง ๓๒ ตัวชี้วัด ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน และได้รับการประเมินผลการนําเข้าข้อมูลในระดับดีมาก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
นําเข้าข้อมูล สําหรับในปี ๒๕๕๖ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร มิติภายในด้านการ
พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีประเด็นการตรวจ
ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ในประเด็น ดังนี้
๑) มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) มีการนําเข้าข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และนําไปปรับปรุง
พัฒนางาน
๓) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูลในระยะเวลาที่ เหมาะสม
๔) มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทพร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
ในปี ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีโครงการที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อต่อยอดให้การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการนําฐานข้อมูลมาจัดทําเป็น
สารสนเทศ (MIS) ด้วยโปรแกรม FUSION CHART และ NAVICAT เพี่อแสดงข้อมูลในรูปแบบ ภาพเป็นตาราง
กราฟแท่ง กราฟวงกลม แสดงแผนที่ (GIS) โดยจะพัฒนาโปรแกรมให้สามารถดึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่
มาใช้งาน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
ประธาน
เมื่อปี ๒๕๕๕ จังหวัดยโสธรได้รับรางวัลจากส่วนกลาง และผมเคยสั่งการไปว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะได้นําไปใช้ประโยชน์ ในส่วนนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานไปแล้ว
ขอให้ดําเนินการให้ดี และขอให้จัดให้มีการประชุม ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ที่ประชุม

รับทราบ
๓.๕ ข้อมูลรายละเอียดการจัดทาโซนนิ่งการเกษตร เพื่อพัฒนาฐานความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

ผู้แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร การจัดทําโซนนิ่งการเกษตร เพื่อพัฒนาฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจังหวัดยโสธร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศพืช ๔ ชนิด ซึ่งจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดนําร่องในเรื่อง
การปลูกข้าว และอ้อย ซึ่งจะทําการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวมาเป็นพื้นที่การปลูกอ้อย ในการจัดพื้นที่โซนนิ่งในส่วน
นี้จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดยโสธร ซึ่งพื้นที่ ทั้งหมดมีประมาณ ๒ ล้านไร่เศษ พื้นที่
ทําการปลูกข้าว ทั้งหมด ๑.๕ ล้านไร่เศษ เป็นที่นาที่เหมาะสม ๑.๑ ล้านไร่เศษ และปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

-๑๑๔ แสนไร่เศษ พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง (ที่ปลูกจริง) จํานวน ๑.๖ แสนไร่เศษ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมัน
สําปะหลัง ๘.๐๗ ไร่เศษ สามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถเข้ากระบวนการการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของกระทรวง
ของพื้นที่ที่จะนําร่อง และอ้อยเป็นพืชทดแทนพลังงาน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกตัวหนึ่ง พื้นที่โซนนิ่งที่มีความเหมาะสม จํานวน ๑.๙ ล้านไร่เศษ ในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก
อ้อย ประมาณ ๓.๔ หมื่นไร่ และมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกอ้อย ๓.๓ แสนไร่เศษ
พืชชนิดใหม่ของจังหวัดยโสธร คือ ยางพารา ซึ่งมีพื้นที่ปลูก ๘.๖ หมื่นไร่เศษ ซึ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะ
ลูก ๕.๒ ไร่
พื้นที่ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจะดู ได้จากปริมาณน้ําฝนของจังหวัดยโสธร และศักยภาพของดิน และยังต้อง
มองลึกลงไปอีกว่าพื้นที่นั้น ๆ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชชนิดใด สามารถเข้าไปดูพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูกได้ในเว็บไซต์ของสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
จังหวัดยโสธรได้ทําการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว เพื่อซ้ อนเข้าไปกับพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกอ้อยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพืชชนิดใหม่ ในเขตวงรอบรัศมีของจังหวัดยโสธร ซึ่งห่างจากตัว
โรงงานน้ําตาล ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งมีอยู่ ๒ โรงงาน คือ โรงงานน้ําตาลสหเรือง จังหวัดมุกดาหาร และโรงงานน้ําตาล
มิตรกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ ๔ อําเภอ คือ อําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม อําเภอไทยเจริญ
และอําเภอทรายมูล ซึ่งอําเภอทรายมูล ตําบลนาเวียง ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรได้ทําการ
เพาะปลูกมาก่อนหน้าที่แล้ว ส่วนอําเภอเลิงนกทา และอําเภอกุดชุม บางส่วนเป็นพื้นที่ราบชัน ปัจจุบันไม่คุ้มทุนกับ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าว ปัจจุบันเราได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการปลูกอ้อยเพื่อให้คุ้มทุนในการเพาะปลูก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานเข้ามาคือพื้นที่เพาะปลูกแบบผสมผสานของจังหวัดยโสธร ซึ่งมี ทั้งสิ้น ๘
อําเภอ ๕๗ ตําบล ซึ่งมีอยู่ที่อําเภอกุดชุม อําเภอคําเขื่อนแก้ว อําเภอทรายมูล อําเภอไทยเจริญ อําเภอป่าติ้ว อําเภอ
มหาชนะชัย อําเภอเมืองยโสธร อําเภอเลิงนกทา ซึ่งในส่วนนี้ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งจะต้องมีแหล่งน้ําของ
ตนเอง และศักยภาพของดินเพื่อที่ จะปรับเปลี่ยนในการปลูกพืชให้เกิดประโยชน์ และสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ ซึ่งเรียกว่าไร่
นาสวนผสม พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดรายได้เป็นพืชอายุสั้น เพาะปลูกได้ตามปริมาณน้ําฝนซึ่งสามารถดูได้ที่
โปรแกรมอินไทย กรมพัฒนาที่ดิน สามารถสืบค้นได้ในเรื่องปริมาณน้ําฝน พื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชชนิดใด หรือ
สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ประธาน
ข้อมูลด้านการเกษตรกรเป็นสิ่งที่ดี และจังหวัดยโสธรกําลังดําเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งในขณะนี้จังหวัด
ยโสธรมีข้อมูลด้านการเกษตรสมบูรณ์แล้ว ส่วนราชการใดหรือภาคเอกชนต้องการข้อมูลในเรื่องนี้สามารถติดต่อได้ที่
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร
ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
คลังจังหวัดยโสธร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

-๑๒งบรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจํา
๔,๙๙๘.๑๐
๔,๗๕๘.๓๕
๙๕.๒๐
งบลงทุน
๑,๒๕๓.๓๓
๖๐๔.๖๒
๔๘.๒๔
ภาพรวม
๖,๒๕๑.๔๓
๕,๓๖๒.๙๗
๘๕.๗๙
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่อันดับที่ ๕๕ ของประเทศ
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดยโสธรในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี ภาวะเงินเฟ้อมีอัตราชะลอลง
รายได้เกษตรกรมีแนวโน้มชะลอตัว ด้านการจ้างงานมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
ด้านอุปทาน ชะลอตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน จากแรงฉุดของภาคเกษตรกรรมที่หดตัว ตามปริมาณ
ผลผลิตมันสําปะหลังซึ่งเป็นพืชหลักของฤดูกาล ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคอุตสาหกรรม จํานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขยายตัวจากการขายส่งปลีกเพิ่มขึ้น
ด้านอุปสงค์ ขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว จากจํานวน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เพิมขึ่ ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง และสินเชื่อ
เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ ๒๔.๘๗ จากรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนลดลง
รายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่าปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ ๐.๗๕ เป็นผลจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตภาคเกษตรลดลงโดยเฉพาะผลผลิตมันสําปะหลัง ประกอบกับราคาผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่ง
ผลให้รายได้เกษตรกรในเดือนนี้หดตัว
ด้านสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน ขยายตัวทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่แล้ว เป็นผลจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จากการสูงขึ้นของผัก และผลไม้
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เครื่องประกอบอาหาร อาหารบริโภค – ในบ้าน และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวดเคหะสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการบันเทิงการ
อ่าน การศึกษา และการศาสนา
ด้านการคลัง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
จํานวน ๕๖๗.๗ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๒๔.๖ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจํา จํานวน ๓๘๓.๖ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๒๖.๗ จากการเบิกจ่ายงบบุคลากร ซึ่งมีการปรับเพิ่ม
เงินเดือนของบุคลากร และการเบิกจ่ ายงบดําเนินงาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑-๒
มีการเบิกจ่ายสูงสุด ส่วนรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่าย จํานวน ๑๘๔.๑ ล้านบาท หดตัวร้อยละ ๑๙.๙ โดยกรม
จังหวัดมีการเบิกจ่ายสูงสุดในโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ส่วนราชการในจังหวัดมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด สําหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๘.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นทุกประเภท สําหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ขาดดุล
จํานวน ๕๒๙.๔ ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

-๑๓ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณจึงขอความกรุณาจากส่วนราชการให้เร่งดําเนินการใน
ระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน หรือ ขบ. บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
PO รายการรับและนําส่งเงิน ให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.
ประธาน
ภาวะเงินเฟ้อภาพรวมของประเทศ เพิ่มขึ้น ๒%
คลังจังหวัดยโสธร
แต่สําหรับของจังหวัดยโสธร ในส่วนของดัชนีราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารสูง ทําให้ภาวะ
เงินเฟ้อภาพรวมของจังหวัดยโสธรสูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละจังหวัดจะได้ทําการศึกษาและนํา
เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธาน
ดูตามตัวเลขการเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังน้อย เพราะว่า ตัวที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ โครงการ
ต่าง ๆ ของส่วนราชการไม่มีการเบิกจ่าย หรือเบิกจ่ายได้น้อย ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้ง ให้เข้าร่วมประชุมไปยังส่วนราชการต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๗ การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อประกาศการยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น
วาระจังหวัดยโสธร และสถานการณ์สาธารณภัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อประกาศการ
ยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัดยโสธร การป้องกันและลดอุบัติภัยเป็นวาระแห่งชาติ และสถานการณ์
สาธารณภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานลดอุบัติภัยทางถนนในพื้นที่ให้ประสบผลสําเร็จ จังหวัดจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการยกระดับการลดอุบัติภัย
ทางถนน ตามวาระจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดแจ้ง
ให้หน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการ ได้รายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนจนกว่า
แผนงาน/โครงการจะแล้วเสร็จ ซึ่งกําหนดให้รายงานครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ป้องกันและอุบัติภัยทางถนนได้กําหนดให้มีมาตรการลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กําหนดการดําเนินงาน ๕ เสาหลัก
๑. ด้านวินัยจราจร ๒. ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ๓. ด้านพาหนะปลอดภัย ๔. ด้านผู้ใช้ถนนปลอดภัย ๕.
ด้านการตอบสนองการเกิดอุบัติเหตุ รัฐบาลได้กําหนดให้การลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้
ลดลงเหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทาง การใช้รถ การขนส่งอย่างปลอดภัย สําหรับจังหวัดยโสธรโดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้กําหนดให้เป็นวาระของจังหวัด ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล ประจําปี ๒๕๕๖
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ แผนงานที่ ๑. ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม แผนงาน
ที่ ๒ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย แผนงานที่ ๓ ด้านวิศวกรรมจราจร แผนงานที่ ๔ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แผนงานที่
๕ ด้านการประเมินผล และระบบสารสนเทศ
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๔๓.๘ สรุปผลงานโครงการน้าพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยโสธรซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยส่วนราชการ
ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กร สมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัด และผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดร่วมจัดกิจรรม
โครงการน้ําพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ เรือนจังหวัดยโสธร อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วย
การจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง จํานวน ๓๐๐ คน
การจัดเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ เอกชน องค์กร สมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัด
และผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด รวมสมทบ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๖๐๐ บาท จัดเลี้ยงอาหาร ๙ ราย ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว
ปลา หมูสะเต๊ะ ส้มตํา ไก่ทอด ยํารวม ข้าวเหนียว ลอดช่อง ไอศกรีม และผลไม้ อย่างละ ๓๐๐ ชุด และมอบชุด
ของขวัญให้แก่แม่ – ลูก อายุ ๔ เดือน พร้อมด้วยผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ๖ เดือน
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน
ประธาน
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในโครงการน้ําพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค๗๖ จังหวัด
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเสด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๙ การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดยโสธร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดยโสธร
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ถนนคนเดิน : เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวัน
พระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖
รัฐบาลจึงได้กําหนดให้มี “วันเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของเยาวชนและเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้กว้างขวางและ
ต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแสดงพลังความสามารถของเยาวชนต่อสาธารณชน การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติโดยสภาเด็ก
และเยาวชนแบ่งการจัดงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนกลาง กําหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนนทบุรี และโรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เป็นการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนฯ ภายใต้ชื่องาน “เด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่
อาเซียน : เยาวชนไทยอาสา พัฒนาสู่อาเซียน” สําหรับวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย – ญี่ปุ่น) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเป็นประธานจังหวัดยโสธร นําเด็กและเยา
วาชนเข้าร่วมงาน จํานวน ๔ คน

-๑๕ในส่วนของจังหวัดยโสธร มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ กําหนดจัดงานในวันพุธที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ถนนคนเดิน : เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตําบลในเมือง
อําเภอเมือยโสธร จังหวัดยโสธร โดยได้บูรณาการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดนิทรรศการและการแสดงการของภาคีเครือข่ายการทํางานด้านเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ทั้ง ๙ อําเภอ
๒. การแสดงบนเวที ๕ รายการ (ชมรมทูบีนัมเบอร์วันและพุทธบุตรวัดป่าวังน้ําทิพย์ อําเภอค้อวัง อําเภอ
ทรายมูล และเครือข่าย)
๓. การจัดนิทรรศการผลงานสภาเด็กและเยาวชน ๙ อําเภอ
๔. การสาธิตงานอาชีพ จํานวน ๔ อําเภอ
๕. การเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อประกาศเชิดชูเกี ยรติประจําปี
๒๕๕๖ อําเภอละ ๓ คน รวม ๒๗ คน ด้านกีฬา ๗ คน (จากโรงเรียนกีฬา) และเครือข่ายให้การสนับสนุนงานเด็ก
และเยาวชน จํานวน ๑๒ คน
๖. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชน ๙ อําเภอ ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๒๗๐ คน เครือข่าย
สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนคนดี ๑๒ เครือข่าย ๆ ละ ๑๐ คน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และเครือข่ายพุทธบุตร
วังน้ําทิพย์ รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๕๐๐ คน
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธรให้ความกรุณาให้กําลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สามัญประจําปี ของสภาเด็กและเยาวชน
ณ โรงแรมเจ.พี. ท่านได้ให้แนวความคิดไว้ ๓ เรื่อง ๑. การทํางานเป็นทีม ๒. การสร้างเครือข่าย ๓. การมีหุ้นส่วน
ชีวิต และท่าประสงค์ให้สภาเด็กและเยาวชนดําเนินการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และเครือข่ายพุทธบุตร และท่านให้
การสนับสนุนแก่ผู้แทนเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรในวันที่ ๑๘ – ๑๙
กันยายน ๒๕๕๖
ประธาน
แต่เดิมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดโครงการที่จะนําหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ไปศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับจังหวัดยโสธร ซึ่งผมได้เปลี่ยนแนวคิดให้นําเยาวชนไปแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑๐ (๑) รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระดารงตาแหน่ง
(๒) ระยะเวลาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดยโสธร (กรณีครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
ขอนําเรียนรายชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ครบวาระดํารงตําแหน่ง ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวนทั้งสิ้น ๔๔ แห่ง
รวมทั้ง ๙ อําเภอ โดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีกําหนดรับสมัครเลือกตั้ง
ในวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน
ประธาน
ฝากนายอําเภอ ทุกอําเภอ และผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร ทุกสถานี เพราะในห้วงการเลือกตั้งนี้จะ
แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันสถานการณ์

-๑๖ระเบียบวาระที่ ๔

การนาเสนอโดยเอกสาร

ประธาน

มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ จํานวน ๖ เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว
๔.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประจําเดือนสิงหาคม
๒๕๕๖ และกําหนดการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (สานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)
๔.๒ ผลการจัดเก็บและนําส่งเงินรายได้แผ่นดินของสํานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
สํานักงานที่ดินอําเภอ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐ (สานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร)
๔.๓ สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และ
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด A(H๑N๑) ในสุกร (Swine influenza)
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
๔.๔ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดยโสธร และบริการข่าวตลาด
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร)
๔.๕ การบริจาคเงินสมทบทุน และมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑)
๔.๖ การประชาสัมพันธ์สํานักงานรัฐสภาอุบลราชธานี (สานักงานรัฐสภาอุบลราชธานี)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มีบัญชาให้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานในบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลค้อเหนือ อําเภอเมืองยโสธร
บูรณาการการทํางานโดยใช้ Yasothon Model จังหวัดยโสธรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กพร. ซึ่งมีการ
ดําเนินการ ๙ ขั้นตอน คือ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. ตั้งชุดปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วย พช. ผู้นํา พช. ผู้นําท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พัฒนากร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ซึ่งในทีมนี้จะดําเนินการในการวิเคราะห์ ข้อมูลและจัดทํา Family Folder ในบริเวณพื้นที่
หนองอึ่ง และได้วิเคราะห์รายจ่ายของตัวครัวเรือนเอง ซึ่งใน ๒ กิจกรรมนี้ จะทําข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนมาวิเคราะห์จัดเวทีการ
เรียนรู้ขอตนเองของชุมชนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหา ความต้องการในขั้นตอนที่ ๔ ส่วนข้อมูลจะในระบบฐานข้อมูล
GIS เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์แล้วจะดําเนินการในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เพราะงบประมาณตัวนี้จะได้รับการจัดสรร
ในประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณ ขั้นตอนที่ ๖ จะทําปฏิทินชุมชน เมื่อจัดทําปฏิทินชุมชนแล้วจะทําให้ทราบว่าโครงการ
หน่วยงานที่จะสามารถเข้าไปสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๗ การขับเคลื่อนโดยส่วนราชการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ หลังจากนั้นก็จะมีการติดตามประมวลผล เมื่อทําการติดตามเรียบร้อยแล้ว ก็จะทําให้ทราบจุดบกพร่องและ
สามารถเข้าไปสนับสนุนได้ จากนั้นก็จะทําการคัดเลือกหมู่บ้านพระราชดําริดีเด่น

-๑๗ประธาน
ขอให้มีการประชุม ซักซ้อมทําความเข้าใจหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกหน่วยงานจะสามารถ
บูรณาการการดําเนินการร่วมกันอย่างไร ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดยโสธรจะมีงบประมาณไปสนับสนุนขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
เนื่องจากโครงการพัฒนาสังคม ได้จัดงานศิลปาชีพแห่งประเทศไทย OTOP
ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองทองธานี โครงการนี้มี ๓ กิจกรรม
๑) กิจกรรมจําหน่ายสินค้า OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาว (ซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับคัดเลือกจํานวน ๑๖ บูธ)
๒) การประกวดผลการดําเนินงานเครือข่าอยงค์ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนราชการต่าง ๆและภาคการศึกษา
๓) การประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ซึ่งมีอยู่ ๕ ประเภทผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ได้ปรารภว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์ OTOP จัดเป็น Gift set ให้เป็นของที่ระลึก ของฝาก สําหรับการประกวด ๕
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สําหรับชง (กาบา) ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ขอประชาสัมพันธ์โครงการคลินิก SME เคลื่อนที่ รอบ ๒ วันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ประธาน
โครงการคลินิก SME เคลื่อนที่ จังหวัดยโสธรได้จัดทําขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ เป็นการรวบรวม
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยกัน ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรคไข้เลือดออก ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว จํานวน ๑ คน ที่อําเภอป่าติ้ว
เป็นเด็กชาย อายุ ๖ ปี ที่ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว ซึ่งอาศัยอยู่กับยาย มีไข้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าติ้ว แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นไข้หวัด และได้แนะนําให้สังเกต
อาการ ๒ วัน และในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้พาเด็กมาพบแพทย์อีกครั้งหนึ่ง แต่ในวันนี้ยังทานอาหารได้
และอาการยังปกติ เพียงแต่ยังมีอาการไข้ และในวันรุ่งขึ้นมีอาการปวดท้อง แพทย์ได้ admit เข้าโรงพยาบาล และ
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เด็กมีอาการช็อค แพทย์ได้ให้น้ําเกลือทําให้อาการดีขึ้น แต่ก็มีอาการซึม และในวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๖ แพทย์โรงพยาบาลป่าติ้วได้ส่งตัวมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลยโสธร แพทย์โรงพยาบาลยโสธรได้ทําการ
ตรวจเลือด และตับเริ่มเสียไม่สามารถทํางานได้ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แพทย์โรงพยาบาลยโสธรได้ส่งตัวไปทําการ
รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี แพทย์วินิจฉัยว่าตับเสียและมีของเสียคั่งอยู่ในสมอง และได้
เสียชีวิตในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ สรุปจังหวัดยโสธรมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจํานวน ๑ ราย จากผู้ป่วย
๕๐๐ คนเศษ สําหรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดยโสธรในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนถือลดลง
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้ป่วย จํานวน ๒๐๐ คนเศษ เดือนสิงหาคม ๑๐๐ คนเศษ
ที่ประชุม

รับทราบ

-๑๘เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ
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เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานจังหวัดยโสธร

