เอกสารแนบ1 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 10/2562
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ผู้มาประชุม
1. นางสาวสิริมา วัฒโน
2. นายสิริพงษ์ สิริเสรีภาพ
3. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์
4. นายสุทธิศักดิ์ ดอกบัว
5. นายสมบัติ จงจินากูล
6. นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ
7. นางระวีพร ยุบลเขต
8. นางสาวธิดาลักษณ์ แก้วคูณ
9. นายวุฒิ สุธารักษ์
10. นางเหวศ เข็มแก้ว
11. นายพินิจ โคตะการ
12. นางนิภา คงเพชร
13. นางเสนีย์ อินนุรักษ์
14. นายสมศักดิ์ ไกรเดช
15. นายชัยวัฒน์ สมวงค์
16. นายทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์
17. นายปัญโญ สารวมจิตร
18. นางสาวกาญจนา ศรีสร้อย
19. ว่าที่ พ.ต.คฑาวุธ แสงประจักษ์
20. นางสวัสดิ์ ไชยมา
21. นายเหมราช แดงประเสริฐ
22. นายยุทธชัย ครองสิน
23. นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข
24. นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์
25. นายเรียง จันทร์แจ้ง
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
2. นายอาเภอกุดชุม
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
4. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน อัยการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน คลังจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา
ผู้แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว
ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ
ผู้แทนประธานมูลนิธิรวมสามัคคี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยโสธร
ผู้แทน ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธรฯ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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6. ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
7. นายกสมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
8. นายกสโมสรโรตารียโสธร
ติดภารกิจ
9. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
10. กรรมการร้านข้าวหอมมะลิ
ติดภารกิจ
11. ผู้จัดการปั้ม ปตท.สาขาคาเขื่อนแก้ว
ติดภารกิจ
12. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
รอแต่งตั้งจากกระทรวงหมาดไทย
13. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ
รอแต่งตั้งจากกระทรวงหมาดไทย
14. นางปัทมา ประดับศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.เลิงนกทา ติดภารกิจ
15. ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.กุดชุม ติดภารกิจ
16. นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.มหาชนะชัย ติดภารกิจ
17. นายมั่น สามสี คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
18. ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์จ.ยโสธร
ติดภารกิจ
1.
2.
3.
4.

ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวอรศรี สงเคราะห์
นางสาววัชรีพร คงวิลาด
นายอาทิตย์ ปามุทา
นายวินัย สมขาว

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
ผู้จัดการ(ด้านการเกษตร) บริษัทประชารัฐฯ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน : วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ติดราชการประชุมที่สาคัญ
จึงได้มอบหมายให้นางสาวสิมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในที่ประชุม คสป.ครั้งที่ 10/2562
ซึ่งเป็นการประชุม คสป. ครั้งสุดท้ายของปีปฏิทิน 2562 และเป็นการประชุมที่ได้ดาเนินการตามกาหนดปฏิทินการ
ประชุม คสป. ของจังหวัดยโสธร ประจาเดือนธันวาคม 2562 เพื่อจะได้รับทราบผลการดาเนินงานของด้านต่าง ๆ
(D1-D6 และ E1-E6) รายงานผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ที่จะได้รายงานตามระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : ฝ่ายเลขานุการได้ทาเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลั งประชารั ฐ (คสป.) ประจ าจั งหวั ด ยโสธร ครั้ งที่ 9/2562 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2562
จานวน 15 หน้ า (เอกสารแนบ 1) ขอให้ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบายสานพลั งประชารัฐ ประจา
จังหวัด (คสป.) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมฯ หรือหากมีการตรวจพบในภายหลังก็ขอให้ท่านแจ้งฝ่าย
เลขานุการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : มอบให้ฝ่ายเลขานุการรายงานเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนี้
3.1 แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ของจังหวัดยโสธร ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งหนังสือแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ส่วนราชการ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย และขอให้รายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนส่งฝ่าย
เลขานุการภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อนารายงานที่ประชุม ต่อไป
3.2 การจาหน่ายสินค้า ในตลาดถนนคนเดินภายใต้ชื่อ "ตลาดบั้งไฟ ตลาดไนท์มาร์เก็ต"
ประจาเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ของกลุ่ม/ผู้ประกอบการ ยอดจาหน่าย 1,060,000 บาท แยกเป็น
1) กลุ่มอาชีพ OTOP จานวน 14 กลุ่ม ยอดจาหน่าย รวม 230,700 บาท
2) กลุ่มบิสคลับยโสธร จานวน 14 ราย ยอดจาหน่าย รวม 115,625 บาท
3) กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป ยอดจาหน่าย รวม 713,675 บาท
ประธาน : ตลาดบั้งไฟ ตลาดไนท์มาร์เก็ต เป็นการบูรณาการผนวกงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ในงาน “เดิน กิน
ชิม เที่ยว” ถนนบั้งไฟไนท์มาเก็ตวิมานพญาแถน และเทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 ในงานฤดูหนาววิมาน
พญาแถนแดนสวรรค์ ครั้งที่ 5 จึงขอเชิญทุกท่านไปเที่ยว ชม ชม ซื้อสินค้าภายในงาน ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม
2562 – 1 มกราคม 2563 และจะได้พัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้เป็นตลาดถนนคนเดินอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 แห่ง และจัดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ร่วมทั้งสานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
ยโสธร และให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดาเนินงาน ตลาดบั้งไฟ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ในการประชุม คสป. ในครั้ง
ต่อไปในวาระปกติ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน : มอบให้คณะทางานด้านต่าง ๆ (D1-D6 และ E1-E6) รายงานผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
จากการดาเนินงาน ดังนี้
D1 การยกระดับนวัตกรรมและDigitalization
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน
ซึ่ งเป็ น แอพฯ ที่ ล งสิ น ค้ าเด่ น ของแต่ ล ะจั งหวั ด ภายใต้ ชื่ อ “77 มี ดี ม าโชว์ ” (ThaiBest Products) โดยช่ ว ยให้
ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าดี/เด่น และของได้มาตรฐานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว
ขึ้น และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน
D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : รายงานผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริ่มต้น ดังนี้
1. โครงการ ITC โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัด (Mini ICT 4.0) ให้คาปรึกษาเรื่องการ
ออกแบบโลโก้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นศู น ย์ ส นั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ เอสเอ็ ม อี กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนพระเสาร์ Thia Silk
บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ตาบลพระเสาร์ อาเภอมหาชนะชัย
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2. ออกพบผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ร่ ว มกั บ
ศภ. 7 กสอ. เพื่อคัดเลือกกลุ่มฯ เข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2563 ของ สภ 7 กสอ. ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
พญาคันคากจังหวัดยโสธร
1) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกาแมด หมู่ที่ 7 ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่อยู่บ้านเลขที่
134 หมู่ที่ 7 ตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม
2) กลุ่มแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่ งกาย ที่อยู่บ้านเลขที่ 13/2
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร
3) กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทย ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่อยู่บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 5
ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา
4) กลุ่ม Painnie’s Fashion House ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่อยู่บ้านเลขที่ 47
หมู่ที่ 7 ตาบลกุดกุง อาเภอคาเขื่อนแก้ว
ประธาน : ปัญหาของกลุ่มส่วนใหญ่ คือการทอไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า จึงขอให้มีการสร้างเครือข่าย
การผลิตกับกลุ่มอื่นๆ หรือให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดไปช่วยพัฒนาการผลิต เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & Mice
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด : ได้รายงานผลการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ได้ดาเนินการจัดประชุมหารือและวางแผนเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้ นที่จังหวัดยโสธรเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม
จังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยมีส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร เข้า
ร่วมจานวน 40 คน โดยได้ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวจานวน 3 เส้นทาง ดังนี้
1) เส้นทางท่องเที่ยว (ยโสธร – ป่าติ้ว - คาเขื่อนแก้ว – อุบลราชธานี)
2) เส้นทางท่องเที่ยว (ยโสธร – ทรายมูล – กุดชุม – ไทยเจริญ – เลิงนกทา – อานาจเจริญ)
3) เส้นทางท่องเที่ยว (ยโสธร – มหาชนะชัย - ค้อวัง – ศรีสะเกษ)
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
2. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ร่วมบูรณาการและให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนิน โครงการลงขัน ชวนกันไปดานา กิจกรรม “เกี่ยวข้าว ปูฟาง กางเต้น ชมดาว เผาข้าวหลาม” ของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวคุณธรรมบ้านโนนทรายงาม เพื่อเป็นสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จัก โดยมีการจัดกิจกรรมนั่งรถรางนาเที่ยวชมเมือง
ยโสธรให้ แก่ผู้ เข้าร่ว มโครงการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทาเกษตรอินทรีย์ตามวิถียโสธรอีกด้วย เมื่อ
ระหว่ า งวั น ที่ 7 – 8 ธั น วาคม 2562 ณ แปลงนาโฮมบุ ญ บ้ า นสว่ า ง ต าบลส าราญ อ าเภอเมื อ งยโสธร
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กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภค จานวน 30 คน เกษตรกร จานวน 70 คน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน
รวม 130 คน
3. ประชาสั มพั น ธ์การรับ สมัครเพื่อขอรับ การตรวจประเมินและรับ รองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมการท่องเที่ยว แจ้งกาหนดดาเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมส
เตย์ไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจะดาเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์รายใหม่ที่มี
ความพร้อมจะเข้ารับการตรวจประเมินและโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรอง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและขอ
เชิญชวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดยโสธร และโฮมสเตย์ที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย โดยจัดส่ งเอกสารการสมัครมายังส านักงานการท่องเที่ ยวและกีฬ าจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 15
มกราคม 2563 เพื่อรวบรวมและตรวจสอบก่อนจัดส่งให้กรมการท่องเที่ยว ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 ทั้งนี้ได้
มีหนังสือแจ้งไปยังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และอาเภอทุกอาเภอ เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป
4. โครงการ 100 เดียว เที่ยวทั่วไป เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หวังที่จะกระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายเงินมากขึ้น เพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยโค้งสุดท้าย
ให้ดีขึ้น โดยทาง ททท. ได้เตรียมสินค้า หรือเรียกว่า “ของขวัญ ” ไว้ 40,000 รายการ รวมกับ ของขวัญสุดพิเศษ
(Extra Gifts) ให้ทุกคนได้เที่ยวในราคา 100 เดียว ได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า สปา แพ็กเกจ
แหล่งท่องเที่ยว (One Day Trip) และกิจกรรมสวนสนุกต่าง ๆ ทั่วไทย สาหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ซื้อของขวัญจากโครงการ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) คนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน
2) ใช้สิทธิ์นอกจังหวัดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
3) 1 คนมีสิทธิ์ซื้อได้ 1 รายการ ตลอดโครงการ
โดยช่องทางการช้อปปิ้งของขวัญนั้นซื้อต้องผ่านทางเว็บไซต์โครงการเท่านั้น www.100
เดียวเที่ยวทั่วไทย.com กาหนดเวลาลงทะเบียน และเลือกซื้อของขวัญในแต่ละครั้งได้ตั้งแต่เวลา 06.00–24.00 น.
หรือจนกว่าของขวัญจะหมด และกาหนดให้ซื้อสินค้ามีทั้งหมด 4 วัน วันละ 10,000 รายการ รวมทั้งสิ้น 40,000
รายการ ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จานวน 10,000 รายการ
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จานวน 10,000 รายการ
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2562
จานวน 10,000 รายการ
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
จานวน 10,000 รายการ
วิธีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมซื้อของขวัญจากโครงการ “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” มีทั้งหมด
5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ลงทะเบียนเข้าคิวร่วมกิจกรรม ด้วยบัตรประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.
com
2) จองซื้อของขวัญผ่านเว็บไซต์โครงการ ด้วย E-mail Address, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3) ชาระเงินด้วยพร้อมเพย์ บัตรเดบิต (Visa หรือ Master) และ บัตรเครดิต
4) รับ E-Mail Confirmation จากโครงการ
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5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกาหนดก่อนใช้บริการ
ประธาน : ขอบคุณ ส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ที่ได้ นาข้อมูล ร้อยเดียวเที่ยวทั่ วไทย
มานาเสนอในที่ประชุมได้ทราบ ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์และใช้บริการตามเงื่อนไขของโครงการ
D4 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
พาณิชย์จังหวัด : รายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ตลาดต้องชม
และตลาดประชารัฐ)
1.1 ตลาดประชารั ฐ ต้ อ งชม 2 แห่ ง ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 มู ล ค่ า จ าหน่ า ย
รวม 125,910 บาท ได้แก่
1) “ตลาดถนนคนเดินยโสธร” เปิดพื้นที่ให้โอกาสค้าขายทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา
15.00 – 20.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 15-20 ราย มูลค่าจาหน่าย 8,150 บาท
2) “ศูนย์จาหน่ายสินค้าที่ระลึกก่องข้าวน้อย” เปิดพื้นที่ให้โอกาสค้าขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา
09.00 – 17.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 11 ราย มูลค่าจาหน่าย 117,760 บาท
1.2 ตลาดประชารัฐ Modern Trade จานวน 2 แห่ง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562
รวม 197,490 บาท ได้แก่
1) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขายโสธร ทุกวัน เสาร์ เวลา 09.00 –
17.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี สาขายโสธร ผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 20 ราย มูลค่าจาหน่าย
108,890 บาท
2) ห้างสรรพสินค้าสยามแมคโคร สาขายโสธร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขายโสธร มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 15 ราย มูลค่าจาหน่าย
88,600 บาท
2. ตลาดบั้งไฟไนท์มาร์เก็ต ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 ผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน
14 ราย ยอดจาหน่าย รวม 115,625 บาท
ประธาน : มอบให้ ส านั กงานพาณิ ช ย์ จังหวัด ยโสธร ประสานกับ บิ ส คลั บ ยโสธร และกลุ่ ม ออร์ แกรนนิ ค
ร่วมจาหน่ายสินค้าตลอดการจัดกิจกรรมตลาดบั้งไฟ ตลาดไนท์มาร์เก็ต เพื่อให้มีร้านค้ามากขึ้น มีสินค้ามากเพิ่มขึ้น
และทาให้มีพื้นที่ขายของกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) (สอจ.ยโสธร)
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : ไม่มีผู้ประกอบการดาเนินกิจการในจังหวัดยโสธร
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : การพัฒนาการตลาดออนไลน์ เพื่อทาการตลาดขายสินค้าเกษตร/
เกษตรอิน ทรีย์ออนไลน์ ผ่านแอฟพลิเคชั่น ไลน์ ( Line application) ซึ่งภาคเอกชน นาโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
บริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และหอการค้าจังหวัดยโสธร ร่วมกันพัฒนาโมมายแอฟ
พลิเคชั่น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์ และผู้ประกอบการ
ในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตร ที่ได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ลงในแอฟพลิเคชั่นไลน์เรียบร้อยแล้ว จานวน 43 ราย
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ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
- ข้อจากัดของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่ได้ใช้ แอฟพลิเคชั่นไลน์ (Line application)
ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการพัฒนาตลาดออนไลน์
- ขาดความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ หรือข้อมูลสินค้าเกษตรแปรรูปอื่น ๆ
ประธาน : มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ประสานกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ยโสธร ร่วมกันพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ให้สมบูรณ์ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ กับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
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
ส านั ก งานอุต สาหกรรมจั งหวัดยโสธร ดาเนิ น การออกใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงานอุต สาหกรรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด ในคู่มือสาหรั บ ประชาชน ตามพระราชบัญ ญั ติการอานวยความสะดวกในการพิ จารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ โดยในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 ได้ พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรม จานวน 4 โรงงาน ดังนี้
1) หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการ ทาแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เงินลงทุน 15,000,000 บาท
การจ้างงาน 5 คน
2) บริษัท สมพงษ์วันดี จากัด ประกอบกิจการ สีข้าว เงินลงทุน 15,000,000 บาท การจ้างงาน 10 คน
3) วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ ประกอบกิจการสีข้าว เงินลงทุน 4,000,000 บาท
การจ้างงาน 10 คน
4) หจก.โรงสี ชั ย ประเสริ ฐ (มหาชนะชั ย ) ประกอบกิ จ การ อบข้ า ว เงิ น ลงทุ น 18 ,500,000 บาท
การจ้างงาน 18,500,000 บาท การจ้างงาน 10 คน
2. แขวงทางหลวงยโสธร
งบฟังก์ชั่นกรมทางหลวงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อานาจเจริญ ตอน ยโสธร – บ้านน้าปลีก
ระหว่าง กม.266+635-กม.289+560 ระยะทาง 33.00 กิโลเมตร ขยายเป็น 4 ช่องจราจร งบประมาณ
1,320,000,000 บาท ขณะนี้ทาการสารวจและออกแบบแล้ว เสนอขอรับงบประมาณ ปี 2563 - 2565
2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.7+175 – กม.
8+191 ระยะทาง 1.016 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง หจก.อภิษฎาคอนส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ไปแล้ว
16.605%
3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร – อ.เลิงนกทา ตอน ยโสธร – กุดชุม ระหว่าง
กม.2+324 – กม.37+241 ระยะทาง 24.00กิโลเมตร (พื้นที่รับผิดชอบของแขวงฯ ยโสธร) งบประมาณ
760,000,000บาท 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 1,061,000,000.00บาท เสนอของบประมาณ ปี
2565 – 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
6) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด – ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.
142+412 – กม.175+500 จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร ดาเนินการโดยกิจการ ร่วมค้า ช.ทวีทองมา เริ่มตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาดาเนินการ 870 วัน รวมระยะทาง 33.088 กิโลเมตร ค่า
งานตามสัญญา 1,094,117,970.00 บาท ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ โดยดาเนินการแล้ว 36.502%
งบกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2562
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
- งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ
40,115,400.00บาท ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับจ้าง หจก.เพชรสมวงศ์การโยธา ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้าง โดยดาเนินการก่อสร้างแล้ว 62.060%
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 25,000,000.00บาท เสนอขอ
งบประมาณปี 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 วาระที่ 2-3
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 9,999,000.00บาท
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 วงเงิน
งบประมาณ 1,999,000.00บาท เสนอของบประมาณปี 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 วาระที่ 2-3
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3. แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
งบฟังก์ชั่น งบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563
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) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย ยส.2023 แยก ทล.23 – บ้านท่าเยี่ยม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ
แผนพัฒนาภาค ปี พ.ศ. 2563
- ก่อสร้างถนน สาย ยส.3031 แยก ทล.202 – บ้านนาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 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
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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
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 วาระที่ 2-3
งบกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
- ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนชยางกูร – ภูถ้าพระ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 วาระที่ 2-3
4. สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร รายงานประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
จดทะเบียนนิติบุคคล
- จดตั้งใหม่ จานวน 16 ราย โดยทุนจดทะเบียนรวมทั้งหมด 36.40 ล้านบาท
- จดเปลี่ยนแปลง จานวน 23 ราย
- จดเลิก จานวน 8 ราย
นิติบุคคลคงอยู่ จานวน 1,356 ราย
- บริษัทจากัด จานวน 396 ทุนจดทะเบียน 4,667 ล้านบาท
- ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 958 ราย ทุนจดทะเบียน 2,636 ล้านบาท
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จานวน 1 รายทุนจดทะเบียน 0.2 ล้านบาท
นิติบุคคลอื่น
- หอการค้า จานวน 1 ราย
- สมาคม จานวน 1 ราย
ด้านทะเบียนธุรกิจ
- ให้บริการออกหนังสือรับรอง จานวน 261 ราย
- ให้บริการรับรองสาเนาเอกสาร จานวน 115 แผ่น
- ให้บริการตรวจค้นเอกสาร จานวน 13 ราย
- รับงบการเงิน (walk in) จานวน 2 ราย
หมายเหตุ ระบบนี้จะมีจานวนน้อยเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับเปลี่ยนการยื่นงบการเงินจากระบบ
กระดาษเป็นการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ออกหนังสือเรียกนิติบุคคลให้มาชาระค่าปรับ
- มาตรา 11 วรรค 1 จานวน 30 ราย
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว
- จดใหม่ ประเภท สีข้าว จานวน 2 รายประเภท ขายส่ง จานวน 2 ราย ประเภทท่าข้าว จานวน 4 ราย
- ต่ออายุ ประเภทสีข้าว จานวน 2 ราย ประเภทขายส่ง จานวน 2 ราย
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ประเภทสีข้าว จานวน 1 ราย ประเภทขายส่ง จานวน 1 ราย
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จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- รับคาขอจดเครื่องหมายการค้า จานวน 2 ราย
- แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้า จานวน 4 ราย
- จดลิขสิทธิ์ จานวน 3 ราย
- จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จานวน 1 ราย
ประธาน : การดาเนินงานมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างถนนตามลาดับ และการก่อสร้างถนนหมายเลข 23
เส้นทางร้อยเอ็ด – ยโสธร คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว และจะทาให้การคมนาคมได้สะดวก
ในส่วนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ไปชี้แจงโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างฯ ต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจังหวัด
ยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณเต็มจานวน ไม่ถูกตัดจากคณะกรรมาธิการ
E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (วิทยาลัยชุมชน)
-ไม่มีการรายงานในที่ประชุมE3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน : รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. จังหวัดยโสธร โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร (อกส.จ) ได้ประชุม
และพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ให้กับกลุ่มสมาชิก จานวน 10 กลุ่ม/โครงการ
เป็นเงิน 1,146,080 บาท เพื่อส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
2. จัดแสดงจาหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและงาน OTOP ตามโครงการมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เมื่อ
วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จานวน 2 บูท มีรายได้ยอดจาหน่าย
49,000 บาท ผลิตภัณฑ์ที่นาไปจาหน่าย ได้แก่ หนอนขิด และเครื่องประดับจากผ้า
3. ร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้าในงาน OTOP City 2019 ได้นากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP
ของจังหวัดยโสธร ร่วมแสดงและจาหน่ายสินค้าในงาน ระหว่างวันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2562 จานวน 35 บูท มี
รายได้ยอดจาหน่าย (วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 62) ยอดจาหน่าย 4,617,550 บาท โดยสามลาดับแรกที่มียอดจาหน่าย
สูงสุด ได้แก่
1.) ร้านศุวภัทร หมอนขิด (ไข่มุข)
530,000 บาท
2.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกเจริญ 212,000 บาท
3.) กลุ่มข้าวกล้องปลอดสารพิษ
191,000 บาท
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรและบริษัทประชารั ฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัดจานวน 4 คน คือ นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร และกรรมการ/พนักงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และ
มีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยกระบวนงานประชารัฐ 5 กระบวนงาน ได้แก่ การเข้าถึงปั จจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การ
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สื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ ที่สาคัญการพัฒ นาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนต้องอาศัย
เทคนิคการทางานของภาคเอกชน ในการเสริมสร้างสุขภาพสินค้าและการบริการในชุมชน อาทิ รูปแบบผลิตภัณฑ์
ระบบขนส่งกระจายสินค้า และระบบการตลาดที่จะช่วยให้ชุมชนฐานรากเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น และในอนาคต
อาจจะมีการจัดตั้งกองทุนประชารัฐสามัคคีเป็นช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ประชาชนผู้ประกอบการสินค้าและบริการใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมเรื่องการทาการตลาดให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการกระจายสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทาง
เอกชนขับเคลื่อน ชุมชนลงมือทา รัฐบาลสนับสนุน
ประธาน : จากการที่ได้ไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า ในงาน OTOP City 2019 และไปเยี่ยมชมให้กาลังใจ
กลุ่ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการสิ น ค้า OTOP ของจังหวัด ยโสธร ที่ ร่ว มแสดงและจ าหน่ ายสิ น ค้ าในงาน เมื่ อวัน ที่ 18
ธันวาคมที่ผ่าน พบว่าสินค้าข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ขายดีมาก
5. ผลการดาเนินบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ผู้แทนบริษัทประชารัฐ : จากการที่ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ ระดั บ ประเทศ กับ ส านัก งานพั ฒ นาชุ มชนจัง หวัดยโสธร ซึ่ งจั บ ประเด็ น ที่ ท่ านรัฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้าในประเด็นด้านการแปรรูป การท่องเที่ยว และในส่วนของด้านการเกษตรให้คิดเรื่องการ
ช่วยเหลือสินค้าการเกษตรที่ล้นตลาด การทาเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงสินค้าการเกษตรเพื่อสุขภาพ และโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย โดยใช้หลักการเอกชนขับเคลื่อน ชุมชนลงมือทา รัฐให้การสนับสนุน คือสิ่งใดที่รัฐทาไม่ได้ ให้เอกชน
ดาเนินการ โดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ ต้องลงมือทาและเป็นผู้รู้ดี ในการปฏิบัติ และในการลงพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายต้องลงพื้นที่ร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้รับรู้ข้อมูลร่วมกัน และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้มีโอกาส
ไปร่วมเป็น คณะอนุกรรมาธิการฯ ที่รัฐสภา ได้พบกลุ่ม OTOP ของจังหวัดยโสธรไปแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
รัฐสภา และในนามของตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นายสุทิน พิจารณ์ ซึ่งเป็นคนจังหวัด
ยโสธร หากท่านใดมีข้อมูลหรือสิ่งที่จะประสานงาน ให้ส่งข้อมูลมาที่ผมได้
ประธาน : ในการไปจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่รัฐสภา จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดแรกที่ได้ไป
จาหน่ายและขายดีพอสมควร โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้นากลุ่ม OTOP ของอาเภอไทยเจริญ ไปจาหน่าย
ด้วยการประสานงานของ ส.ส.ของจังหวัดยโสธร และขอให้พัฒนาการอาเภอไปแนะนากลุ่ม OTOP สร้างนักการขาย
ที่ต้องศึกษาและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ในกระบวนการผลิตและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์
และในส่วนของการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้ฝ่ายเลขานุการ และ
ทุกภาคส่วน ร่วมกันทางานอย่างบูรณาการ เพื่อเติมเต็มงานให้สมบูรณ์
E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ -ไม่ม-ี
E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (ศึกษาธิการจังหวัด)
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด : : รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ในการดาเนินงานโรงเรียนโครงการประชารัฐ โรงเรียนเป้าหมาย 6 โรงเรียน โดยให้โรงเรียนนาเสนอ
โครงการ โดยบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ
2. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 14 กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี) จะลงพื้นที่ตรวจราชการ
จังหวัดยโสธร ในวันที่ 8 มกราคม 2563 และวันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งจะเลือกลงพื้นโรงเรียนทุรกันดาร เพื่อ
ค้นหาโรงเรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนา
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ประธาน : ฝากศึกษาธิการจังหวัดจัดทาหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ เพื่อนาร่องด้วย
E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้ดาเนินงาน ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)
รายการ
๑. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้พิการ
๑.๑ การกู้เงินทุนประกอบอาชีพสาหรับผู้พิการ

การดาเนินการ
จานวน งบประมาณ
(คน)
(บาท)
๙๐

๑.๒ การจ้างงานผู้พิการ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
(๑) บริษัท/ห้างร้าน (ม.๓๓)
๒๗
(๒) มูลนิธิเมาไม่ขับ (ม.๓๕)
๕๐
๒. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ
๒.๑ การกู้เงินทุนประกอบอาชีพ ตาม พ.ร.บ.
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ
๕๐
(๑) โครงการเข้าใจเกษตรพอเพียงพร้อมเกิด
อาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ตาบลแคนน้อย
อาเภอคาเขื่อนแก้ว (ชมรมผู้สูงอายุตาบลแคนน้อย)
ได้ดาเนินการ เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2562
๓. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ด้อยโอกาส
๓.๑ โครงการ”วิมานคลายทุกข์ สร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ
๑๐๕
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓” โดยภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ได้ดาเนินการมอบโถส้วมแก่กลุ่มเป้าหมาย
เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ.พี.
เอ็มเมอร์รัลด์ ยโสธร

หมายเหตุ

๒,๖๙๐,๐๐๐ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

๒๔๓,๐๐๐.- ค่าจ้าง พ.ย. ๒๕๖๒
๔๗๐,๐๐๐.- ค่าจ้าง พ.ย. ๒๕๖๒
๑๐๐,๖๑๐ กองทุนผู้สูงอายุ

๑๓๖,๒๖๔

กิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคภาครัฐ
ภาคเอกชน

ประธาน : เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งมีเอกชนเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดาเนินงานที่เป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการทางานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ จึงขอขอบคุณท่านที่ได้
ร่วมกันดูแลผู้ด้อยโอกาส
ที่ประชุม รับทราบและให้รายงานผลการดาเนินงานในระบบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม -

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
ผู้แทนพั ฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย์จังหวัดยโสธร : จังหวัดยโสธรได้จัดทาหลั กสู ตรเกษตร
อิน ทรีย์ ซึ่งได้เสนอขอรับ งบประมาณของจังหวัด และถ้าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ แล้ วจะได้เชื่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาผ่านทางศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดาเนินโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
พัฒนาการอาเภอไทยเจริญ : อาเภอไทยเจริญ กาหนดจัดกิจกรรมวิ่ง ไทยเจริญ มินิมาราธอน 2020 ในวัน
อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนอซ่งแย้ ตาบลคาเตย อาเภอไทยเจริญ เพื่อนาเงิน
รายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 26 ธันวาคม 2562 สมัครด้วยตนเองที่ ที่ว่าการ
อาเภอไทยเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านสมัครวิ่ง และชาวบ้านหนอซ่งแย้ เชิญชวนนักวิ่งไปพักที่บ้านพัก
โฮมสเตย์ของชุมชน ในราคาค่าที่พัก 300 บาท
ประธาน : ควรจะมีการติดตั้งไฟประดับ ที่ดาวสองข้างถนนแห่ ดาว เพื่ อเป็นการประชาสั มพันธ์ ให้ คนที่เดิน
ทางผ่านตอนกลางคืนได้เห็นความสวยงาม
และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านทั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และการประชุมครั้งต่อไปขอให้ส่งรายละเอียดข้อมูลผลการ
ดาเนินงานของทุกภาคส่วนส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์รายงานต่อที่ประชุม
และขอปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ) วินัย สมขาว ผู้จดรายงานการประชุม
(นายวินัย สมขาว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

(ลงชื่อ) วันทนี เตชะคุณารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

