เอกสารแนบ1 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 9/2562
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ผู้มาประชุม
1. นางสาวสิริมา วัฒโน
2. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ
3. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข
5. นายสมบัติ จงจินากูล
6. นายมนตรี พิทยา
7. นางสาวสุวิภาภรณ์ พรรษาวนัส
8. นางระวีพร อุบลเขต
9. นางสาวธิดาลักษณ์ แก้วคูณ
10. นายธณกฤช ดิบทิพย์
11. นางเหวด เข็มแก้ว
12. นายพินิจ โคตะการ
13. นางลินจง เวฬุวนารักษ์
14. นางเสนีย์ อินนุรักษ์
15. นายไพฑูรย์ จรรยา
16. นายชัยวัฒน์ สมวงค์
17. นายไชยยนต์ ไกรศรี
18. นายอาทิตย์ ปามุทา
19. นางวิลาสินี กุดหอม
20. นางสาวกาญจนา ศรีสร้อย
21. นางสาวพรทิพย์ อุทธสิงห์
22. นางสวัสดิ์ ไชยมา
23. นางสมลักษณ์ คล้าชื่น
24. นายเหมราช แดงประเสริฐ
25. ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์
26. นายจักรภัทร กรธนทรัพย์
27. นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์
28. นายเรียง จันทร์แจ้ง
ผู้ไม่มาประชุม
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
2. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
3. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน อัยการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน คลังจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม
ผู้แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว
ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ
ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดยโสธร
ผู้แทนประธานมูลนิธิรวมสามัคคี
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.กุดชุม
ผู้แทนประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์จ.ยโสธร
ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กรรมการบรษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธรฯ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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4. นายกสมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
5. นายกสโมสรโรตารียโสธร
ติดภารกิจ
6. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
7. กรรมการร้านข้าวหอมมะลิ
ติดภารกิจ
8. ผู้จัดการปั้ม ปตท.สาขาคาเขื่อนแก้ว
ติดภารกิจ
9. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
ติดภารกิจ
10. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ
ติดภารกิจ
11. นายยุทธชัย ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยโสธร ติดภารกิจ
12. นางปัทมา ประดับศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.เลิงนกทา ติดภารกิจ
13. นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.มหาชนะชัย ติดภารกิจ
14. นายมั่น สามสี คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
15. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววัชรีพร คงวิลาด
2. นายวินัย สมขาว

ผู้จัดการ(ด้านการเกษตร) บริษัทประชารัฐฯ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน : วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ติดราชการประชุมที่สาคัญ
จึงได้มอบหมายให้นางสาวสิมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในที่ประชุม คสป.ครั้งนี้ และขอ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)
ประจาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 9/2562
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : ฝ่ายเลขานุการได้ทาเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 จานวน 20 หน้า
ขอให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.) ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานการประชุมฯ หรือหากมีการตรวจพบในภายหลังก็ขอให้ท่านแจ้งฝ่ายเลขานุการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : ให้ ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปรับปรุง แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดยโสธร และได้จัดส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้
ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน : มอบให้คณะทางานด้านต่าง ๆ (D1-D6 และ E1-E6) รายงานผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
จากการดาเนินงาน ดังนี้
D1 การยกระดับนวัตกรรมและDigitalization
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางาน D1การยกระดับนวัตกรรม
และDigitalization (อุตสาหกรรมจังหวัด) ดังนี้
1. กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งเป็นแอพฯ ที่ลงสินค้า
เด่นของแต่ละจังหวัด ภายใต้ชื่อ “77 มีดีมาโชว์” (ThaiBest Products) โดยช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งผลิ ต
สินค้าดี/เด่น และของได้มาตรฐานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น
2. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มีการพัฒนาระบบ Industry Transformation Center :
ITC เพื่อให้บริการด้านการออกแบบฉลากให้กับสินค้าชุมชน
D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : รายงานผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริ่มต้น ดังนี้
1. โครงการศูน ย์ ป ฏิรู ป อุตสาหกรรม 4.0 ระดับ จังหวัด (Mini ICT) ได้พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ และบรรจุภัณ ฑ์
ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพ จานวน 10 กลุ่ม คือ
1) สหกรณ์ ผู้ ผ ลิ ตและแปรรูป เกษตรอิน ทรีย์ยโสธร จากัด เลขที่ 16 หมู่ ที่ 12 ตาบลตาดทอง
อ.เมืองยโสธร ผลิตภัณฑ์ ขี้ผึ้งสมุนไพร สมุนไพรไล่ยุง และชาสมุนไพร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบ
2) วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนา เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตาบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะ
ชัยผลิตภัณฑ์ ข้าวอินทรีย์มาลัยข้าวตอก ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
3) กลุ่ มขนมทองม้ ว นโบราณบ้ านท่าช้าง เลขที่ 8 หมู่ที่ 6 ต าบลบากเรือ อาเภอมหาชนะชั ย
ผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แคบหมูชุมชนโนนตาล เลขที่ 84 ถนนดารงวิมลคุณ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
ยโสธร ผลิตภัณฑ์ แปรรูปแคบหมู ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
5) กลุ่ ม เกษตรกรท านาบากเรื อ เลขที่ 118 หมู่ ที่ 4 ต าบลบากเรื อ อ าเภอมหาชนะชั ย
ผลิตภัณฑ์ ข้าวอินทรีย์น้ามันราข้าวและสบู่ได้รับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
6) วิส าหกิจ ชุมชนไผ่ ตงสมสะอาด เลขที่ 156 หมู่ที่ 12 ตาบลโคกส าราญ อาเภอเลิ งนกทา
ผลิตภัณฑ์ ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
7) กลุ่ ม ปลาร้ า บองแซ่ บ นาสี น วล เลขที่ 19 หมู่ ที่ 6 ต าบลหนองเรื อ อ าเภอเมื อ งยโสธร
ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าบอง ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
8) กลุ่ ม ไข่ เค็ ม เลขที่ 1 บ้ า นตาดทอง หมู่ ที่ 9 ต าบลตาดทอง อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด ยโสธร
ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
9) กลุ่ ม สตรี ท อผ้ า บ้ า นเหล่ า ใหญ่ เลขที่ 47 หมู่ ที่ 5 ต าบล ม่ ว ง อ าเภอมหาชนะชั ย
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
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10) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไ ผ่และสมุนไพร เลขที่ 218 หมู่ที่ 8 ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอป่าติ้ว
ผลิตภัณฑ์ ถ่านดูดกลิ่นและสบู่ ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ประธาน : มอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดไปปรึกษากับสานักงานอุตสาหกรรม ภาค 7 สนับสนุนการพัฒนา
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม าลั ย ข้าวตอก จากการที่ ได้ ต อนรับ คณะกรรมาธิการการพั ฒ นาสั งคม และกิ จการเด็ ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านฟ้าหยาด อาเภอมหาชนะชัย
ท่านประธานคณะกรรมาธิการได้แนะนาให้ เพิ่มจากประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก เป็นประเพณีแห่
มาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลกและมหัสจรรย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเข็มกลัดติดหน้าอก หรือยกระดับเป็นของฝาก
ของที่ระลึก เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ หรือใช้วัตถุดิบในพื้นที่และใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วยใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & Mice
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด : ได้รายงานผลการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับ
บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จากัด ผู้ผลิตรายการถ่ายทารายการสารคดี “ไทยทึ่ง WOW!Thailand” ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่
นาเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับความเป็นที่สุด ทั้งเรื่องเด็ด เรื่องทึ่ง เรื่องแปลก เรื่องเหลือเชื่อ
ความสามารถที่ไม่เหมือนใคร ภูมิปั ญญาไทย อาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ ประเพณี ไทยหนึ่งเดียวในโลก ย้อนรอย
เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยที่คงหลงเหลือ รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 13.00 –
14.00 น. ทางช่อง GMM25 โดยกาหนดลงพื้น ที่ถ่ายทาในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุล าคม 2562 ณ แหล่ ง
ท่องเที่ยววัดมหาธาตุ ธาตุก่องข้าวน้อย วัดศรีธรรมมาราม (วัดหลวงตาพวง) วิมานพญาแถน วิถีชีวิตชุมชนบ้านซ่งแย้
โบสถ์ไม้ วัด อัครเทวดามีค าแอล วัดล้ านขวด และแหล่ งผลิ ต หมอนขิด บ้ านศรีฐ าน จังหวัด ยโสธร มีกาหนดการ
ออกอากาศ ดังนี้
1.) วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
- วิมานพญาแถน อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- ธาตุก่องข้าวน้อย อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- วัดศรีธรรมาราม อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- แหล่งผลิตหมอนขิด บ้านศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
2.) วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
- วัดมหาธาตุ พระธาตุพระอานนท์ พระแก้วหยดน้าค้าง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
- วิถีชีวิตชุมชนบ้านซ่งแย้ อาเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
- วัดล้านขวด อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
2. จั ง หวั ด ยโสธร ร่ ว มกั บ ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ยโสธร บริ ษั ท บุ ญ รอดเทรดดิ้ ง
จากัด ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดยโสธร กาหนดจัดงานเทศกาลอาหารดีดนตรีแซ่บ และบอลลูนจังหวัด
ยโสธร ครั้งที่ 4 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานวิมานพญาแถน อาเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร เพื่อเป็ น การประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยกร ะตุ้น
เศรษฐกิจการค้าภายในจังหวัดยโสธร และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
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3. สื บ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลได้ มี ม าตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ปี พ.ศ.2562 มาตรการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่ งมาตรการ
ดังกล่าวมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะด้านที่พัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒ น์ รัชกิจประการ) จึงได้มีนโยบายที่จะเพิ่มจานวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ป ระชาชนอย่างแท้จริง เปิดโอการสให้ชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และพัฒ นายกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่พักให้ มีคุณภาพมากขึ้น โดยมี
เป้ าหมายเพื่ อเพิ่ มจ านวนที่ พั กนั ก เดิน ทาง (Home Lodge) และที่พั กสั มผั ส วัฒ นธรรมชนบท (Homestay) ให้ มี
จานวน 1,500 แห่ง ทั่วประเทศภายในปี 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มอบหมายให้สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ดาเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง
(Home Lodge) เพื่ อประกอบการพิ จารณา โดยมีห ลั กการพิจารณาองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้ว ย สะอาด
สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ดาเนินการคัดเลือกและจัดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จานวน
15 แห่ง
4. กรมการท่องเที่ยวแจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจาปี พ.ศ.2562 โดยจังหวัด
ยโสธรมีโฮมสเตย์ที่ได้ระบการรับรองมาตรฐาน จานวน 3 แห่ง 28 หลัง ดังนี้
1) กลุ่มโฮมสเตย์บ้านหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย
จานวน 5 หลัง
2) กลุ่มโฮมสเตย์บ้านห้องแซง อาเภอเลิงนกทา
จานวน 20 หลัง
3) กลุ่มโฮมสเตย์บ้านแจนแลน อาเภอค้อวัง
จานวน 3 หลัง
ประธาน : มอบให้ ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด ยโสธร น าข้ อ มู ล ร้ อ ยเดี ย วเที่ ย วทั่ ว ไทย
มานาเสนอในที่ประชุมทราบในโอกาส ต่อไป
D4 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด : รายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ตลาดต้องชม
และตลาดประชารัฐ)
1.1 ตลาดประชารัฐต้องชม 2 แห่ง ปีงบประมาณ 2562 (ประจาเดือนตุลาคม 2562 มูลค่า
จาหน่าย รวม 79,410 บาท ได้แก่
1) “ตลาดถนนคนเดิ นยโสธร” เปิด พื้น ที่ ให้ โอกาสค้าขายทุ กวัน พุ ธ สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ง
เวลา 15.00 – 20.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 15-20 ราย มูลค่าจาหน่าย 7,950 บาท
2) “ศู น ย์ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ก่ อ งข้ า วน้ อ ย” เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ โ อกาสค้ า ขายทุ ก วั น
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 11 ราย มูลค่าจาหน่าย 71,460 บาท
1.2 ตลาดประชารั ฐ Modern Trade จ านวน 2 แห่ ง ประจ าเดื อ นตุ ล าคม 2562
รวม 149,500 บาท ได้แก่
1) ห้ างสรรพสิ น ค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็น เตอร์ สาขายโสธร ทุ ก วัน เสาร์ เวลา 09.00 –
17.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี สาขายโสธร ผู้ประกอบการ จานวน 20 ราย มูลค่าจาหน่าย 87,170 บาท
2) ห้างสรรพสินค้าสยามแมคโคร สาขายโสธร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขายโสธร มีผู้ประกอบการ จานวน 15 ราย มูลค่าจาหน่าย 62,330 บาท
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2. ส่งเสริมด้านการตลาด
1) ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน บั้งไฟ ไนท์มาร์เก็ต ณ บริเวณลานวิมานพญาแถน ระหว่างวันที่
2 - 11 พฤศจิกายน 2562 จานวน 12 ราย ยอดจาหน่าย 117,725 บาท ยอดสั่งซื้อ 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น
122,225 บาท
2) ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน เดินเล่นหน้าห้าง @Big C Yasothon ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
สาขายโสธร ตาบลสาราญ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2562 จานวน 35
ราย ยอดจาหน่าย 215,450 บาท
3) ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน มหกรรมผ้าทออีสาน ESAAN FABRIC EXPO 2019 ณ ศูนย์
ประชุ ม และแสดงสิ น ค้ านานาชาติ ข อนแก่ น (KICE) อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น จั งหวัด ขอนแก่ น ระหว่างวั น ที่ 1-5
พฤศจิ กายน 2562 จ านวน 11 ราย ยอดจาหน่ าย 346,498 บาท ยอดสั่ งซื้อ 134,000 บาท รวมทั้งสิ้ น
480,498 บาท
ประธาน : มอบให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร รวบรวมและสรุปข้อมูลการดาเนินงาน "ตลาดบั้งไฟ
ตลาดไนท์มาร์เก็ต" ของหน่วยงานต่าง ๆ มารายงานในที่ประชุม
D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) (สอจ.ยโสธร)
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : ไม่มีผู้ประกอบการดาเนินกิจการในจังหวัดยโสธร
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : การพัฒนาการตลาดออนไลน์ เพื่อทาการตลาดขายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่นไลน์ ( Line application) ซึ่งภาคเอกชน นาโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และหอการค้าจังหวัดยโสธร ร่วมกันพัฒนาโมมายแอฟพลิเคชั่น
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผู้ประกอบการ ในการเชื่อมโยง
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังนี้
Line application
1

2
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ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานแอฟพลิเคชั่น ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานจะได้นาเรียนในที่
ประชุมในครั้งต่อไป
ประธาน : แอฟพลิเคชั่นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ กับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร
E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัด : สานักงานจังหวัดยโสธรในฐานะเลขานุการคณะทางานขับเคลื่อนการ
ดึ ง ดู ด การลงทุ น และการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ จั งหวั ด ยโสธร (E1) ได้ ร วบรวมผลด าเนิ น การ
ขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดาเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ในคู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ โดยในเดือนตุลาคม 2562 ไม่มีผู้ประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
2) แขวงทางหลวงยโสธร
งบฟังก์ชั่นกรมทางหลวงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อานาจเจริญ ตอนยโสธร – บ้านน้าปลีก ระหว่าง กม.
266+635-กม.289+560 ระยะทาง 33.00 กิโลเมตร ขยายเป็น 4 ช่องจราจร งบประมาณ 1,320 ล้านบาท
ขณะนี้ทาการสารวจและออกแบบแล้ว เสนอขอรับงบประมาณ ปี 2563 - 2565
2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 292 ตอนทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.7+175 – กม.8+191
ระยะทาง 1.016 กิโลเมตรผู้รับจ้าง หจก.อภิษฎาคอนส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร – อ.เลิงนกทา ตอน ยโสธร – กุดชุม ระหว่าง กม.
2+324 – กม.37+241 ระยะทาง 24.00กิโลเมตร (พื้นที่รับผิดชอบของแขวงฯ ยโสธร) งบประมาณ 760 ล้าน
บาท เสนอของบประมาณปี 2564 - 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
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4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน มหาชนะชัย – ค้อวัง - ยางชุมน้อย ระยะทาง 38.00
กิโลเมตร ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เสนอของบประมาณปี 2565 - 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างทา
การสารวจออกแบบ
5) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คาเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.33+699 – กม.60+673
ระยะทาง 27.00กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 1,061 ล้านบาท เสนอของบประมาณ ปี 2565 – 2567 ขณะนี้
อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
6) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด – ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.142+412
– กม.175+500 จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร ดาเนินการโดยกิจการร่วมค้า ช.ทวีทองมา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาดาเนินการ 870 วัน รวมระยะทาง 33.088 กิโลเมตร ค่างานตาม
สัญญา 1,094,117,970 บาท ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ
งบกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2562
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
- งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ
40,115,400 บาท ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับจ้าง หจก.เพชรสมวงศ์การโยธา ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
งบกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
- งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน
ระหว่าง กม.205+800 – กม.211+500 RT. (เป็นช่วง ๆ) วงเงินงบประมาณ 25 ล้านบาท เสนอของบประมาณ
ปี 2563
งบจังหวัด ปี พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า
1) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นากลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403
ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.217+795 – กม.220+182 RT.วงเงินงบประมาณ 9,999,000 บาท
เสนอของบประมาณปี 2563
2) งานก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ชนิดแขวนสูง Over Head Sign ทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว
1. ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0603 ตอนยโสธร – สะพานคลองลาเซ ที่ กม.290+400
2. ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0200 ตอนสะเดา – คาเขื่อนแก้ว ที่ กม.35+100
3. ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0100 ตอนยโสธร – กุดชุม ที่ กม.34+900
วงเงินงบประมาณ 1,999,000.00บาท เสนอของบประมาณปี 2563
3) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
งบฟังก์ชั่น งบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563
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กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
1) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย ยส.4004 แยก ทล.2169 – บ้านห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.828 กม.
2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย ยส.2015 แยก ทล.23 – บ้านปอแดง อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
3) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย ยส.3009 แยก ทล.202 – บ้านคาเตย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
4) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย ยส.4011 แยก ทล.2169 – บ้านหนองนาคา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
5) ก่ อ สร้ างถนนลาดยาง AC สาย ยส.2023 แยก ทล.23 – บ้ านท่ าเยี่ ย ม อ.เมื อ งยโสธร จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
แผนพัฒนาภาค ปี พ.ศ. 2563
- ก่อสร้างถนน สาย ยส.3031 แยก ทล.202 – บ้านนาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร ระยะทาง 3.000 กม.
งบจังหวัด ปี พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคาเกิด ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว – บ้านหนองบ่อ ต.หนองเป็ด
อ.เมือง จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านม่วง ต.ม่วง – บ้านราชมุนี ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.
ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนากอก – บ้านป่าชาด ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว - บ้านน้าคา ต.น้าคา
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองไร่ ต.สิงห์ – บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.
ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
6) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเที่ยงนาเรียง ต.คาน้าสร้าง – บ้านโนนประทาย ต.หนอง
แหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
7) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกยาว ต.ทรายมูล – บ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
8) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง – บ้านนาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.
ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
9) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านผือฮี – บ้านหัวดอน ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
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งบกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
- ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนชยางกูร – ภูถ้าพระ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.
ยโสธร ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร
4) สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร รายงานประจาเดือน ตุลาคม 2562
จดทะเบียนนิติบุคคล
- จดตั้งใหม่ จานวน 16 ราย (หจ. จานวน 12 ราย บจ. 4 ราย) โดยทุนจดทะเบียนรวมทั้งหมด 18.90
ล้านบาท
- จดเปลี่ยนแปลง จานวน 22 ราย (หจ. จานวน 9 ราย บจ. จานวน 13 ราย)
- จดเลิก จานวน 10 ราย (หจ. จานวน 10 ราย) โดยทุนจดทะเบียนเลิกรวมทั้งหมด 7.95 ล้านบาท
นิติบุคคลคงอยู่ จานวน 1,353 ราย
- บริษัทจากัด จานวน 391 ราย ทุนจดทะเบียน 4,801.66 ล้านบาท
- ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 957 ราย ทุนจดทะเบียน 2,626.12 ล้านบาท
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จานวน 1 ราย ทุนจดทะเบียน 0.2 ล้านบาท
- หอการค้า จานวน 1 ราย
- สมาคม จานวน 3 ราย
ด้านข้อมูลธุรกิจ
- ให้บริการออกหนังสือรับรอง จานวน 217 ราย/ฉบับ
- ให้บริการรับรองสาเนาเอกสาร จานวน 71 ราย (217 แผ่น)
- ให้บริการตรวจค้นเอกสาร จานวน 12 ราย
รับงบการเงิน จานวน 1ราย (หจ. จานวน 1 ราย บจ. จานวน - ราย)
ออกหนังสือเรียกนิติบุคคลให้มาชาระค่าปรับ
- มาตรา 11 วรรค 1 จานวน 17 ราย (หจ. จานวน 11 ราย , บจ. จานวน 6 ราย)
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้า
- จดใหม่ ประเภทท่าข้าว 2 ราย
- ต่ออายุ ประเภทสีข้าว 1 ราย ประเภทขายส่ง 1 ราย ประเภทท่าข้าว 5 ราย
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้า
- รับคาขอเครื่องหมายการค้า 1 ราย
- จดเครื่องหมายการค้า 7 ราย
ลิขสิทธิ์
- ประเภทดนตรีกรรม 3 ราย
ประธาน : โครงการตามงบฯ กลุ่มจังหวัด ปี 2562 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ก่อสร้างถนนงานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม ฝาก
ให้ติดตามและรายงานต่อที่ประชุม
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ส่วนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ผ่านความ
เห็นชอบของผู้แทนสภาผู้แทนราษฎร วาระแรกแล้ว ซึ่งต่อไปจังหวัดจะได้ไปชี้แจงข้อมูลงบประมาณฯ จังหวัดและ
กลุ่ม ต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดยโสธร ปี
2563 เป็นเบื้องต้น
E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (วิทยาลัยชุมชน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร : วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ดาเนินการพัฒนาอาชีพประชาชน
ในจังหวัดยโสธร โดยการนาเอาวัตถุดิบมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชาข้าวพื้นบ้าน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสาหรับคนรุ่นใหม่
ผลิตจากข้าวพื้นบ้านอีสาน คือ ข้าวดอกดู่ ข้าวมะลิดา และข้าวเหนียงกวางสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อดูแลสุขภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลค่า ทาน้อยแต่ได้มาก และส่งเสริมชาวนาให้มีทางเลือกในการจาหน่ายผลผลิตอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่มีกลิ่น
หอม มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสาหรับผู้ที่ควบคุมปริมาณแป้งและคาร์โบไฮเดรต แต่ต้องการสารอาหารจาก
ข้าว มีพื้นที่เป้าหมายดาเนินการ คือ บ้านหนองคู ตาบลหนองคู อาเภอเมืองยโสธร และบ้านกุดหิน ตาบลกาแมด
อาเภอกุดชุม โดยมีวิทยากรแม่ไก่จากบ้านหนองเป้า ตาบลทุ่งนางโอก อาเภอเมืองยโสธร ขณะนี้อยู่ระหว่างการนา
ผลิตภัณฑ์ตรวจฉลากโภชนาการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่ งจะบ่ ง บอกได้ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพและ
มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร
ประธาน : จากการที่ ได้ มีโอกาสไปเป็ นประธานงานที่ บ้านกุด หิ น ตาบลกาแมด ได้ เห็ น วิธีก ารปลู ก ข้าว
หลากหลายพันธุ์ข้าวในแปลงเดียวกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ที่ดีของชาวบ้าน และเมื่อผลการตรวจฉลากโภชนาการออก
แล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยวิทยาลัยชุมชนยโสธร ทาการตลาดเพื่อสร้างมูลค่า โดยนาเอาคุณค่าทางด้าน
ความสวยความงามจะช่วยเพิ่มการตัดสินใจในการซื้อของผู้หญิงได้มากขึ้น ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนที่ได้มีการพัฒนา
อาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และขอให้ขยายผลไปชุมชนอื่น ๆ
E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. จังหวัดยโสธร โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้นากลุ่ม OTOP จานวน 15 กลุ่ม เข้าร่วมแสดง
และจาหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในตลาดถนนคนเดินภายใต้
ชื่อ "ตลาดบั้งไฟ ตลาดไนท์มาร์เก็ต" วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ยอดจาหน่ายได้ 46,500 บาท และในระหว่าง
วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2562 จานวน 14 กลุ่ ม ยอดจาหน่ ายเป็น เงิน 220,100 บาท รวมทั้ งสิ้ น
266,600 บาท(สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
2. จั งหวัด ยโสธร โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด ยโสธรจ ได้ จั ด กิ จ กรรม OTOP เคลื่ อ นที่ (OTOP
Mobile) เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดังนี้
1) ตอนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 1 ตาบลฟ้าหยาด อาเภอมหาชนะชัย
จานวน 9 กลุ่ม มีรายได้ยอดจาหน่าย 63,000 บาท ผลิตภัณฑ์ที่ขายดี ผลิตภั ณฑ์ประเภทผ้าไหม กลุ่มทอผ้าบ้าน
พระเสาร์
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2) จาหน่ายสินค้าในงานแถลงข่าวการจัดงานอาหารดี ดนตรีแซบ งานบอลลูน (OTOP Mobile)
เมื่อวัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีรายได้ยอดจาหน่าย 18,910 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
ผลิตภัณฑ์ที่ขายดี กลุ่มจักสานกระติบข้าวแม่คาภา บ้านดอนกลอง
3) ตลาดถนนคนเดิน “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข ” บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5
ตาบลโคกสาราญ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 มีร้านค้า จานวน 26 กลุ่ม มีรายได้ยอดจาหน่าย 53,055
บาท ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ข ายดี ผ้ ามั ดหมี่ข องกลุ่ ม ทอผ้ าพื้ น เมือ งมัด หมี่บ้ านห้ อ งแซง หมู่ ที่ 18 และยอดจาหน่ ายจาก
ผู้ประกอบการร้านค้าภายในงาน จานวน 24 ราย/ร้านค้า ยอดจาหน่าย 116,420 บาท ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีเสื้อผ้า
เสื้อย้อมคราม และสินค้าประเภทอาหาร รวมรายได้จากยอดจาหน่ายทั้งหมด 169,475 บาท
4) งานอาเภอเคลื่ อนที่ (OTOP Mobile) วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7
ตาบลเขื่องคา อาเภอเมืองยโสธร จานวน 2 กลุ่ม มีรายได้ยอดจาหน่าย 12,000 บาท
3. แผนการแสดงและจาหน่ายสินค้าภายนอกจังหวัดยโสธร
1) งาน OTOP City 2019 จัดระหว่างวันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2562 จานวน 29 บูท
2) โครงการมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 การจัดแสดงจาหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและงาน
OTOP ดาเนินการ 7 - 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
4. ผลการดาเนินบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ผู้แทนบริษัทประชารัฐ : รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ ดังนี้
ด้านการเกษตร : อยู่ในช่วงการขายข้าวให้กับ YO
ด้านการแปรรูป :
1. ถั่วลิสงคั่วทราย ตราเวียงทอง บ้านนาเวียง ช่วงนี้กาลังการผลิตเดินหน้าเต็มที่ ทันกับความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งจะได้สั่งวัตถุดิบจากกลุ่มอื่น ๆ มาแปรรูปเป็นถั่วตัด ถั่วอบเกลือ
2. สต็อกถั่วดิบสาหรับถั่วคั่วทราย คาดว่าจะหมดไม่เกินเดือนธันวาคม จะทาให้สินค้าขาดตลาด
ประมาณ 3 เดือน
3. ช่วงนี้เกษตรกรเริ่มปลูกถั่วรุ่นใหม่โดยเร็ว เพื่อลดช่องว่างถั่วขาดตลาด คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ใน
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
4. ส่วนถั่วแปรรูปอื่น ๆ แบบแกะเปลือก ได้สั่งซื้อถั่วจากกลุ่มอื่น ๆ มาใช้ผลิตแทน
ด้านการตลาดการจาหน่ายสินค้า
1.จาหน่ายถั่วเหลืองอินทรีย์ให้กับกลุ่มปลูกฮัก มูลค่า 5,000 บาท
2.จาหน่ายกระติบข้าวบ้านดอนกลอง ให้กับบริษัทประชารัฐประเทศไทย มูลค่า 6,890 บาท
และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พัฒนาแอฟพลิเคชั่น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประธาน : สินค้าที่น่าสนใจ คือผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่สวยงาม โดยจะทาอย่างไรให้ลูกค้าซื้อหมดทั้งผืน
อย่างเช่น ผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าพระเสาร์ Thai silk ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ซื้อและนาขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งท่านได้แนะนา
ให้ทอผ้าไหมออกมามาก ๆ และขอให้แต่ละผืนมีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดขาย
ในส่วนของการส่งเสริมการการปลูกถั่ว ได้นาเสนอให้กานันตาบลเหล่าไฮ อาเภอคาเขื่อนแก้ว ปลูกถั่วเพื่อส่ง
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เป็ น วัตถุดิบให้กับ กลุ่ มถั่วนาเวีย ง ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย ขอให้ ทางเกษตรและสหกรณ์ ไป
ส่งเสริมสนับสนุน
E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
-ไม่ม-ี
E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (ศึกษาธิการจังหวัด)
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด : ข้อมูลโรงเรียนโครงการประชารัฐ จังหวัดยโสธรปี 2562 แยกตามสังกัด ดังนี้
1) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวน 2 โรงเรียน
2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จานวน 36 โรงเรียน
3) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จานวน 39 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จานวน 77 โรงเรียน
และโรงเรียนโครงการประชารัฐจังหวัดยโสธรปี 2562 ที่ได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินโครงการจากบริษัท
ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด มีจานวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อ.คาเขื่อนแก้ว ดาเนินโครงการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตัวหนังประโมทัย
2) โรงเรียนบ้านกุดกุง อ.คาเขื่อนแก้ว ดาเนินโครงการกิจกรรมสมุนไพรเกล็ดหิมะ และโครงการกิจกรรมทา
อิฐตัวหนอน
3) โรงเรียนบ้านน้าคาน้อย อ.เมืองยโสธร ดาเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project based Learming)
4) โรงเรียนเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร ดาเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรม
KAHOOT
5) โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร ดาเนินโครงการพัฒนาครูและนักเรียนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
มุ่งเน้นคุณธรรมนาสู่ความสาเร็จเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
6) โรงเรียนบ้านตาดทอง อ.เมืองยโสธร ดาเนินโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพในโรงเรียน
รวมงบประมาณทั้งหมด 503,3980 บาท
ส่วนสถานศึกษาจานวน 71 แห่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานต้นสังกัดผู้ดูแลรับผิดชอบ แต่ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณใด ๆ ให้สถานศึกษาดาเนินการ ซึ่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และในการประชุมครั้งต่อไปจะได้นาผลการดาเนินกิจกรรมโครงการมานาเสนอในที่
ประชุม
ประธาน : ฝากศึกษาธิการจังหวัด ให้โรงเรียนไปเรียนรู้โรงเรียนที่เสนอโครงการผ่านการพิจารณาและได้รับ
งบประมาณสนับสนุน ว่าทาอย่างไรจึงผ่าน แล้วนาไปปรับใช้หรือให้มีการพัฒนา
E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
การดาเนินการ
หมายเหตุ
รายการ
จานวน
งบประมาณ
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๑. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้พิการ
๑.๑ การกู้เงินทุนประกอบอาชีพ
สาหรับผู้พิการ
๑.๒ การจ้างงานผู้พิการ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
(๑) บริษัท/ห้างร้าน (ม.๓๓)
(๒) มูลนิธิเมาไม่ขับ (ม.๓๕)
๒. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ
๒.๑ การกู้เงินทุนประกอบอาชีพ
ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
2.2 ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ
(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้าน
ดนตรีไทยและการร้องเพลงไทย ชมรม
ผู้สูงอายุบ้านใต้สามัคคี
(๒) โครงการฝึกทอผ้าชิ่นหลากลายสี
ลายตาม่อง ชมรมผู้สูงอายุดงมะไฟ
(๓) โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ สร้างอาชีพ
เสริมรายได้ สืบสานประเพณีผู้ไทห้องแซง
ชมรมผู้สูงอายุตาบลห้องห้องแซง
๓. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ด้อยโอกาส
๓.๑ สร้างและมอบที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวยากจน
ตามโครงการมอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี (อ.เมืองยโสธร ป่าติ้ว
เลิงนกทา ไทยเจริญ และคาเขื่อนแก้ว)
๓.๒ สร้างและมอบที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม/ผู้ด้อยโอกาส (บ้านหนองพอก อ.เมือง)

(คน)

(บาท)

-

-

๒๗
๕๐

๒๔๓,๐๐๐.๔๗๐,๐๐๐.-

-

-

5๐

๑๔๙,๕๕๐.-

- งบกองทุนผู้สูงอายุ

4๐

114,450.-

- งบกองทุนผู้สูงอายุ

๔๐

320,256.-

- งบกองทุนผู้สูงอายุ

๙

765,๐๐๐.-

สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดยโสธร

1

60,000

ค่าจ้างตุลาคม 2562
ค่าจ้างตุลาคม 2562

ชมรมแม่บ้าน
มหาดไทย
จังหวัดยโสธร
และจังหวัดยโสธร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ CSR จังหวัดยโสธร ซึ่งจะได้นาข้อมูลผลการดาเนินงานมา
นาเสนอในที่ประชุมต่อไป
ประธาน : ขอขอบคุณ กาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกท่านที่ได้ร่วมกันดูแลผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็น
การทางานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ
ที่ประชุม รับทราบและให้รายงานผลการดาเนินงานในระบบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน : ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้สารวจและรายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ตามโครงสร้าง
ของ คณะกรรมการ คสป. ซึ่งหวัด ยโสธรมีการเปลี่ ยนแปลงที่ ป รึก ษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน ตามคาสั่ ง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 131/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1
(พ.ศ. 2563 – 2564) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีรายชื่อเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) นางวนิดา แสวงผล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
2) นายสระเกษ มหิวรรณ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ
3) นายประสาร วงศ์ศิลป์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ
ซึง่ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาผู้แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการที่หมดวาระปฏิบัติหน้าที่แล้ว
เป็ น กรรมการ คสป. ตามโครงสร้างคณะกรรมการ คสป.ที่กาหนด คือ ด้านเศรษฐกิจ จานวน 1 คน และด้าน
วิชาการ จานวน 1 คน
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด : จากการที่เคยรู้จักและได้มีโอกาสทางานร่วมกันกับท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน ทั้ง 3 ท่าน คือ
1) นางวนิดา แสวงผล ข้าราชการเกษียร เคยเป็นศึกษานิเทศก์ ของจังหวัดยโสธร
2) นายสระเกษ มหิวรรณ ข้าราชการเกษียร เคยเป็นผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
3) นายประสาร วงศ์ศิลป์ ข้าราชการเกษียร เคยเป็นผู้อานวยการโรงเรียนผักกะย่า
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีจิตอาสา และมีความพร้อมที่จะเข้ามาทางานร่วมกัน
มติที่ประชุม พิจารณาและเห็นชอบ ให้
1) นางวนิดา แสวงผล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
2) นายสระเกษ มหิวรรณ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ
เป็นคณะกรรมการ คสป.
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
นางสมลักษณ์ คล้าชื่ น : แจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติม สมาพั นธ์ SME จังหวัดยโสธร ได้ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ ให้เกษตรกรบ้านหนองเป็ด อาเภอเมืองยโสธร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่งให้ กลุ่มสหกรณ์ข้าวแทนรักษ์ โดยมีการ
ประกันราคาผลผลิต และขยายเครือข่ายสมาชิก จานวน 30 ราย และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ศรีสะเกษ
ประธาน : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนส่วนราชการ ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และการประชุมครั้งต่อไปขอให้ส่งรายละเอียดข้อมูลผล
การดาเนินงานของทุกภาคส่วนส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รายงานต่อที่
ประชุม และขอปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) วินัย สมขาว ผู้จดรายงานการประชุม
(นายวินัย สมขาว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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(ลงชื่อ) วันทนี เตชะคุณารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

