เอกสารแนบ1 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป.) ประจําจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 2/2563
วันจันทรที่ 17 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ผูมาประชุม
1. นายสุวัฒน เข็มเพชร
2. นางสาวพัชรพร ทองจันทรนาม
3. นายจุฑาทิพย ขอสุข
4. นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ
5. นายชัยวิวัฒน วงศสวัสดิ์
6. นางสาวสุวิภาภรณ พรรษาวนัส
7. นางระวีพร ยุบลเขต
8. นางสมใจ ยาวะโนภาส
9. นายวุฒิ สุธารักษ
10. นางเหวศ เข็มแกว
11. นายพินิจ โคตะการ
12. นางนิภา คงเพชร
13. นางเสนีย อินนุรักษ
14. นายสมศักดิ์ ไกรเดช
15. นายเพชรสาคร ศรีอินทร
16. นายทวีพงศ ไพรศาลฤทธิ์
17. นางจิรานันท ราวินิต
18. วาที่ พ.ต.คฑาวุธ แสงประจักษ
19. นางสมลักษณ คล้ําชื่น
20. นายเหมราช แดงประเสริฐ
21. นางบังควร กาญจนพัฒน
22. นายยุทธชัย ครองสิน
23. นางฐิตินันท บุญคํา
24. นายเรียง จันทรแจง
ผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร
2. อัยการจังหวัดยโสธร
3. นายอําเภอเลิงนกทา
4. นายอําเภอทรายมูล
5. นายอําเภอไทยเจริญ
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
7. ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร

ปลัดจังหวัด ทําหนาที่ประธานแทนผูวาราชการจังหวัดยโสธร
ผูแทน ปลัดจังหวัดยโสธร
ผูแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผูแทน พาณิชยจังหวัดยโสธร
ผูแทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ผูแทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผูแทน เกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร
ผูแทน คลังจังหวัดยโสธร
ผูแทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ผูแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร
ผูแทน นายอําเภอเมืองยโสธร
ผูแทน นายอําเภอคําเขื่อนแกว
ผูแทน นายอําเภอกุดชุม
ผูแทน นายอําเภอมหาชนะชัย
ผูแทน นายอําเภอปาติ้ว
ผูแทน นายอําเภอคอวัง
ประธานสมาพันธ SME จังหวัดยโสธร
ผูแทน ประธานมูลนิธิรวมสามัคคี
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวยโสธร
ผูแทน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

2
8. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
9. นายกสมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
ติดภารกิจ
10. นายกสโมสรโรตารียโสธร
ติดภารกิจ
11. กรรมการรานขาวหอมมะลิ
ติดภารกิจ
12. ผูจัดการปม ปตท.สาขาคําเขื่อนแกว
ติดภารกิจ
13. ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ
รอแตงตั้งจากกระทรวงหมาดไทย
14. ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานวิชาการ
รอแตงตั้งจากกระทรวงหมาดไทย
15. นางปทมา ประดับศรี ผูทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.เลิงนกทา ติดภารกิจ
16. ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ ผูทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.กุดชุม ติดภารกิจ
17. นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ผูทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.มหาชนะชัย ติดภารกิจ
18. นายมั่น สามสี คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
19. ประธานคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตรอินทรียจ.ยโสธร
ติดภารกิจ
20. ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ติดราชการ
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวประภัสวรรณ สวัสดิ์วงษ
2. นายวินัย สมขาว
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน : วันนี้ทานผูวาราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท ติดราชการประชุมที่สําคัญ
จึงไดมอบหมายใหนายสุวัฒน เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เปนประธานในที่ประชุม คสป.ครั้งที่ 2/2563 เพื่อจะได
รับทราบผลการดําเนินงานของดานตาง ๆ (D1-D6 และ E1-E6) รายงานผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค ที่จะได
รายงานตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจํา
จังหวัดยโสธร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ประธาน : ฝายเลขานุการไดทําเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจําจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทรที่ 27 มกราคม 2563 จํานวน 14
หนา (เอกสารแนบ 1) ขอใหคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจําจังหวัด (คสป.) ได
ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการประชุมฯ หรือหากมีการตรวจพบในภายหลังก็ขอใหทานแจงฝายเลขานุการ แกไข
ใหถูกตองตอไป
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร : ตามที่ประชุม คสป. ครั้งที่แลว มอบหมายใหสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยโสธร จัดทําขอมูลรายการสินคา OTOP หรือผลิตภัณฑชุมชน เพื่อที่จะใชเปนขนมอาหารวางในการ
ประชุมสัมมนาของสวนราชการตาง ๆ ขณะนีอ้ ยูระหวางรวบรวบขอมูลเพื่อนําเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัด ใน
เดือนนี้และวันนี้ไดนําขนมขวัญชัยปนสิบ บานบอบึง หมูที่ 4 ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย มาเปนอาหารวาง
สําหรับการประชุม คสป. ในครั้งนี้ หากทานใดสนใจสามารถติดตอไดที่กลุมผูประกอบการ หรือสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร
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ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน : มอบใหคณะทํางานดานตาง ๆ (D1-D6 และ E1-E6) รายงานผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
จากการดําเนินงาน ดังนี้
D1 การยกระดับนวัตกรรมและDigitalization
ผูแทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : กระทรวงอุตสาหกรรมไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นสินคาอุตสาหกรรมชุมชน
ซึ่ งเป น แอพฯ ที่ ล งสิ น ค าเด น ของแต ล ะจั งหวั ด ภายใต ชื่ อ “77 มี ดี ม าโชว ” (ThaiBest Products) โดยช ว ยให
ประชาชนไดเขาถึงแหลงผลิตสินคาดี/เดน และของไดมาตรฐานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไดสะดวก งาย และรวดเร็ว
ขึ้น และมีการปรับปรุงขอมูลทุกเดือน ซึ่งจังหวัดยโสธร มีสินคาเดน จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ที่ไดลงในแอพพลิเคชั่น
D2 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจเริ่มตน
ผูแทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : รายงานผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจ
เริ่มตน ดังนี้
1. รับคําขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 10 ราย ยอดสะสม จํานวน 34 ราย มีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2 ดังนี้
1) กลุมตะกราพลาสติก ที่อยู 72 หมูที่ 6 ตําบลน้ําคําใหญ อําเภอเมืองยโสธร ชื่อผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑจากเสนพลาสติก
2) กลุมทอเสื่อกกลายขิดบานโคกกลาง ที่อยู 28 หมูที่ 7 ตําบลดูลาด อําเภอทรายมูล
ชื่อผลิตภัณฑผลิตภัณฑจากกก
3) กลุมแปรรูปจากผา ที่อยู 9 หมูที่ 9 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว ชื่อผลิตภัณฑ เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง
4) กลุมสตรีพัฒนาศรีฐาน ที่อยู 48 หมูที่ 48 ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว ชื่อผลิตภัณฑ หมอนอิง
5) กลุมผลิตภัณฑแปรรูปจากผา ที่อยู 28/1 หมูที่ 8 ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว
ชื่อผลิตภัณฑเสื้อผาสําเร็จรูปหญิง
6) กลุมสตรีพัฒนาศรีฐาน ที่อยู 48 หมูที่ 9 ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว ชื่อผลิตภัณฑ เบาะนั่ง
7) กลุมแมบานเกษตรกรตูม หมูที่ 10 ที่อยู 40 หมูที่ 10 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอคอวัง ชื่อผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑถักโครเชต
8) กลุมสตรีแปรรูปผลิตภัณฑผาบานหมากมาย ที่อยู 126 หมูที่ 3 ตําบลคอวัง อําเภอคอวัง ชื่อผลิตภัณฑ เปล
9) กลุมสตรีทอผาบานดงมะหรี่ หมูที่ 10 ที่อยู 84 หมูที่ 10 ตําบลคอวัง อําเภอคอวัง ชื่อผลิตภัณฑ ผาขิด
10) กลุมสตรีทอผาบานดงมะหรี่ หมูที่ 10 ที่อยู 84 หมูที่ 10 ตําบลคอวัง อําเภอคอวัง
ชื่อผลิตภัณฑ ผาทอลายขิด
2. เปดรับคําขอสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 - 31 มกราคม 2563 มีผูประกอบการยื่นคําขอสินเชื่อ จํานวน 3 ราย เปนวงเงิน 9,000,000 บาท ขณะนี้
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดกําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
ประจําจังหวัดครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก SME ที่มีคุณสมบัติ
และเขาขายไดรับการสนับสนุนดานสินเชื่อ ไดแก
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๑) บริษัท ปลูกฮักประเทศไทย จํากัด วงเงินที่ยื่นคําขอกู ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค
(๑) กอสรางอาคารโรงบรรจุและคัดแยกวัตถุดิบ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เงินทุนหมุนเวียนใชในกิจการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) หางหุนสวน จํากัด รําไพ จรัส มิกซ การดัน วงเงินที่ยื่นคําขอกู ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค
(๑) สรางโรงเรือนอัจฉริยะพรอมตัวควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เงินทุนหมุนเวียนใชในกิจการ วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓) หางหุนสวนจํากัด พรเจริญที่ชผล วงเงินที่ยื่นคําขอกู ๓,๐๐๐,๐๐ บาท
วัตถุประสงค เพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักร (รถขุดไฮดรอลิด ยี่หอ "KOMATSU")
วงเงิน ๑,๕๐,๐๐๐ บาท และเงินทุนหมุนเวียน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประธาน : ขอขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ไดดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
วิสาหกิจเริ่มตน สงเสริมการขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และรับคําขอสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐประจําจังหวัด
D3 การสงเสริมการทองเที่ยว & Mice
ผูแทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด : ไดรายงานผลการดําเนินงานดานการทองเที่ยว ดังนี้
1. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ไดประชาสัมพันธเชิญชวนโฮมสเตยภายในจังหวัดเขารับ
การสมัครตรวจประเมิน และรับ รองมาตรฐานโฮมสเตยไทย ประจําป งบประมาณ 2563 ทั้งนี้มีโฮมสเตย ภายใน
จังหวัดยโสธรที่สมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตยไทย จํานวน 9 แหง ดังตอไปนี้
1.) โฮมสเตยศรีฐาน
2.) กูจานโฮมสเตย
3.) โฮมสเตยกลุมหัวเมือง
4.) โฮมสเตยกลุมโนนยาง
5.) ชุมชนบานสําโรง
6.) หนองซงแยเหนือ
7.) บานหนองซงแย หมู 2 (โบสถไมใหญ)
8.) ศูนยเรียนรูการเกษตร กลุมอินทรียคําน้ําสราง
9.) บานดูลาด วัดลานขวด
2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ดําเนินการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬา
และนันทนาการจังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและนันทนาการ
จังหวัดยโสธร ในระหวางวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมโรงแรมยโสธร ออคิดการเดน ตําบลใน
เมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนงานดานกีฬาและนันทนาการของจังหวัดยโสธรใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในการสงเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการเพื่อมวลชนและเพิ่ม
เครือขายทางดานการกีฬานันทนาการในพื้นที่
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ประธาน : ฝากทานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร สํารวจขอมูลของบานพักโฮมสเตยที่ผานการรับรอง
มาตรฐานแลว มีนักทองเที่ยวมาพักจํานวนเทาไหร และมีความเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวหรือไมอยางไร เชน
งานประเพณีแหมาลัยขาวตอก อําเภอมหาชนะชัย และขอใหมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น
D4 สงเสริมธุรกิจการคาและธุรกิจบริการ
ผูแทนพาณิชยจังหวัด : รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้
1. ตลาดประชารัฐตองชม 2 แหง ประจําเดือนมกราคม 2563 มูลคาจําหนาย รวม 139,050 บาท ไดแก
1) “ตลาดถนนคนเดินยโสธร” เปดพื้นที่ใหโอกาสคาขายทุกวันพุธ สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลา 15.00 –
20.00 น. มีผูประกอบการรวมจําหนาย จํานวน 15-20 ราย มูลคาจําหนาย 7,500 บาท
2) “ศูน ยจําหนายสินคาที่ระลึกกองขาวน อย” เปดพื้น ที่ให โอกาสคาขายทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00 –
17.00 น. มีผูประกอบการรวมจําหนาย จํานวน 11 ราย มูลคาจําหนาย 131,550 บาท
2. ตลาดประชารัฐ Modern Trade จํานวน 2 แหง ประจําเดือนมกราคม 2563 รวม 203,690 บาท
ไดแก
1) ห างสรรพสิ น คาบิ๊ ก ซี ซุ ป เปอร เซ็ น เตอร สาขายโสธร ทุ ก วั น เสาร เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี สาขายโสธร ผูประกอบการรวมจําหนาย จํานวน 20 ราย มูลคาจําหนาย 110,190
2) หางสรรพสินคาสยามแมคโคร สาขายโสธร ทุกวันอาทิตย เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ บริ เวณด านหน าห างแม็ ค โคร สาขายโสธร มี ผู ป ระกอบการร ว มจํ าหน าย จํ านวน 15 ราย มู ล ค าจํ าหน า ย
93,500 บาท
3. ตลาดบั้งไฟไนทมารเก็ต ประจําเดือนมกราคม 2563
สงผูประกอบการรวมจําหนาย จํานวน 14 ราย ยอดจําหนาย รวม 238,220 บาท
ประธาน : ขอใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร และทุกภาคสวนชวยกันประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชน
เขารวมโครงการกันมากขึ้น
D5 การพัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-Curve) (สอจ.ยโสธร)
ผูแทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : ไมมีผูประกอบการดําเนินกิจการในจังหวัดยโสธร
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
ผูแ ทนเกษตรและสหกรณ จั งหวัด ยโสธร : ตามที่ ได รั บ มอบหมายให เกษตรและสหกรณ จั งหวั ด ยโสธร
ประสานการจัดทําฐานขอมูลการตลาดออนไลน โดยมี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ซึ่งเกษตรและสหกรณจังหวัด ไดรวมลงขอมูลเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร ที่
ไดรับรองมาตรฐานตาง ๆ ลงในแอฟพลิเคชั่นไลน เพื่อการเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการ
บันทึกขอมูล แตยังมีปญหากลุมเกษตรกรยังรายงานขอมูลไมครบถวน และทุกทานสามารถติดตามรับทราขอมูล
เพิ่มเติมไดที่กลุมไลน สมารท ฟารมเมอร
ประธาน : ฝากใหเกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร เรงรัดดําเนินการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
เพื่อจะเปนประโยชนตอเกษตรกรกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
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E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ผูแทนหัวหน าสํานักงานจังหวัด : สํานักงานจังหวัดยโสธรในฐานะเลขานุการคณะทํางานขับเคลื่อนการ
ดึ ง ดู ด การลงทุ น และการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานของประเทศ จั งหวั ด ยโสธร (E1) ได ร วบรวมผลดํ าเนิ น การ
ขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ในคูมือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ โดยในเดื อ นมกราคม 2563 ไม มี ผู ป ระกอบการยื่ น ขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน
อุตสาหกรรม
2) แขวงทางหลวงยโสธร
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อคมนาคมและการขนสง
1. โครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สาย รอยเอ็ด - ยโสธร ตอน 2 ระหวาง กม.
142+412 - กม.175+500 จ.รอยเอ็ด และ จ.ยโสธร ดําเนินการโดยกิจการรวมคา ช.ทวี ทองมา เริ่มตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 รวมระยะเวลาดําเนินการ 870 วัน รวมระยะทาง 33.088
กิโลเมตร คางานตามสัญญา 1,094,117,970 บาท ปงบประมาณ 2562 – 2564
- อยูระหวางดําเนินการกอสรางโครงการฯ ผลงาน 43.718 %
2. ดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2561 ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ดังนี้
2.1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อํานาจเจริญ ตอน ยโสธร – บานน้ําปลีก
(สวนที่ 1 และสวนที่ 2) ชวง กม.266+635 – กม.282+000 และ ชวง กม.282+000 – กม.299+428 วงเงิน
งบประมาณ 1,320,000,000 บาท ขอรับงบประมาณป 2563 – 2565
- ทําการสํารวจและออกแบบแลวเรียบรอย
2.1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหวาง กม.7+175 – กม.
8+191 ระยะทาง 1.016 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท ปงบประมาณ 2562
- สัญญา ยส.35/2562 ผูรบั จาง หจก.อภิษฎาคอนส
- อยูระหวางดําเนินการกอสราง ผลงาน 89.376 %
2.1.3 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร – อ.เลิงนกทา ตอน ยโสธร – กุดชุม
ระหวาง กม.2+324 – กม.37+241 ระยะทาง 24 กิโลเมตร (พื้นที่รับผิดชอบของแขวงฯ ยโสธร) วงเงิน
งบประมาณ 760,000,000 บาท ขอรับงบประมาณป 2564 – 2566
- ขณะนี้อยูระหวางทําการสํารวจและออกแบบ
2.1.4 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2351 (มหาชนะชัย – คอวัง – ยางชุมนอย) ระยะทาง 38
กิโลเมตร ขยายชองจราจร จาก 2 ชองจราจร เปน 4 ชองจราจร วงเงินงบประมาณ 1,445,000,000 บาท ขอรับ
งบประมาณป 2565 – 2567
- ขณะนี้อยูระหวางทําการสํารวจและออกแบบ
2.1.5 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คําเขื่อนแกว ระหวาง กม.33+699 –
กม.60+673 ระยะทาง 27 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 1,061,000,000 บาท เสนอของบประมาณป 2565 –
2567
- ขณะนี้อยูระหวางทําการสํารวจและออกแบบ
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2.1.6 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
2 งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณ
40,115,400 บาท ปงบประมาณ 2562
- สัญญา ยส.36/2562 ผูรบั จาง หจก.เพชรสมวงศการโยธา
- โครงการแลวเสร็จ ผลงาน 100 %
3) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
งบฟงกชั่น งบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการตามราง พรบ.งบประมาณรายจายป 2563
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
1. กอสรางถนนลาดยาง AC สาย ยส.4004 แยก ทล.2169 – บานหองแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.828 กม.
2. กอสรางถนนลาดยาง AC สาย ยส.2015 แยก ทล.23 – บานปอแดง อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
3. กอสรางถนนลาดยาง AC สาย ยส.3009 แยก ทล.202 – บานคําเตย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
4. กอสรางถนนลาดยาง AC สาย ยส.4011 แยก ทล.2169 – บานหนองนาคํา อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กม.
5. กอสรางถนนลาดยาง AC สาย ยส.2023 แยก ทล.23 – บานทาเยี่ยม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กม.
- ขณะนี้อยูระหวางรออนุมัติงบประมาณ
แผนพัฒนาภาค ป พ.ศ. 2563
- กอสรางถนน สาย ยส.3031 แยก ทล.202 – บานนาสะไมย อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ระยะทาง
3.000 กม. ขณะนี้อยูระหวางรออนุมัติงบประมาณ
งบจังหวัด ป พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเที่ยวและการคา กิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงระบบขนสงเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยว
1. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานคําเกิด ต.กระจาย อ.ปาติ้ว – บานหนองบอ ต.หนองเปด อ.
เมือง จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
2. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานมวง ต.มวง – บานราชมุนี ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
3. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานนากอก – บานปาชาด ต.บุงคา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
4. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานหนองแสง ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว - บานน้ําคํา ต.น้ําคํา
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
5. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานหนองไร ต.สิงห – บานนาสะไมย ต.นาสะไมย อ.เมือง
จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
6. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานเที่ยงนาเรียง ต.คําน้ําสราง – บานโนนประทาย
ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
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7. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานโคกยาว ต.ทรายมูล – บานนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
8. ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานหวยแกง ต.หวยแกง – บานนาโส ต.นาโส อ.กุดชุม
จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
9. ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สายบานผือฮี – บานหัวดอน ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
- ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป
งบกลุมจังหวัด ป พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงเพื่อการทองเที่ยว
- กอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลติกคอนกรีต สายถนนชยางกูร – ภูถ้ําพระ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร
- ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป
4) สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร
รายงานประจําเดือน มกราคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล
- จดตั้งใหม จํานวน 8 ราย โดยทุนจดทะเบียนรวมทั้งหมด 19 ลานบาท
- จดเปลี่ยนแปลง จํานวน 67 ราย
- จดเลิก จํานวน 7 ราย
นิติบุคคลคงอยู จํานวน 1,356 ราย
- บริษัทจํากัด จํานวน 398 ทุนจดทะเบียน 4,703.86 ลานบาท
- หางหุนสวนจํากัด จํานวน 959 ราย ทุนจดทะเบียน 2,647.82 ลานบาท
- หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล จํานวน 1 รายทุนจดทะเบียน 0.2 ลานบาท
นิติบุคคลอื่น
- หอการคา จํานวน 1 ราย
- สมาคม จํานวน 3 ราย
ดานทะเบียนธุรกิจ
- ใหบริการออกหนังสือรับรอง จํานวน 220 ราย
- ใหบริการรับรองสําเนาเอกสาร จํานวน 105 แผน
- ใหบริการตรวจคนเอกสาร จํานวน 15 ราย
- รับงบการเงิน (walk in) จํานวน 2 ราย
หมายเหตุ ระบบนี้จะมีจํานวนนอยเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดปรับเปลี่ยนการยื่นงบการเงินจากระบบ
กระดาษเปนการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ออกหนังสือเรียกนิติบุคคลใหมาชําระคาปรับ
- มาตรา 11 วรรค 1 จํานวน 6 ราย
จดทะเบียนเปนผูประกอบการคาขาว
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- จดใหม ประเภทผูสงออกทั่วไป 1 ราย ประเภทสีขาว จํานวน 1 ราย ประเภทขายสง จํานวน 1 ราย
ประเภททาขาว จํานวน 2 ราย
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
- รับคําขอจดเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ราย
- แกไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ราย
- จดลิขสิทธิ์ ไมมี
- จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไมมี
ประธาน : ขอขอบคุณสํานักงานจังหวัดยโสธร ที่ไดนําขอมูลมานําเสนอในที่ประชุมทราบ ซึ่งทําใหทราบ
ความกาวหนา
E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (วิทยาลัยชุมชน)
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร : จากการทีว่ ิทยาลัยชุมชนยโสธร ไดดําเนินการพัฒนาอาชีพประชาชน
ในจังหวัดยโสธร โดยการนําเอาวัตถุดิบมาแปรรูปผลิตภัณฑชาขาวพื้นบาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับคนรุนใหม
ผลิตจากขาวพื้นบานอีสาน คือ ขาวดอกดู ขาวมะลิดํา และขาวเหนียงกวางสรางโอกาสทางธุรกิจเพื่อดูแลสุขภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลคา ทํานอยแตไดมาก และสงเสริมชาวนาใหมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิตอนุรักษพันธุขาวพื้นบานที่มีกลิ่น
หอม มีคุณคาทางโภชนาการสูงเหมาะสําหรับผูที่ควบคุมปริมาณแปงและคารโบไฮเดรต แตตองการสารอาหารจาก
ขาว มีพื้นที่เปาหมายดําเนินการ บานกุดหิน ตําบลกําแมดอําเภอกุดชุม โดยไดนําผลิตภัณฑชาขาวพื้นบานไปตรวจ
ฉลากโภชนาการ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค วันที่ทดสอบ 22 ตลาคม 2562 – 19 พฤศจิกายน 2562
มีผลการทดสอบ ดังนี้ ขันมันทั้งหมด(ก.) 0.03 ตอ 100 มิลลิลิตร ไขมันอิ่ม(ก.)ตัวไมพบ โคเลสเตอรอล(มก.)ไมพบ
มีใยอาหาร 0.07 ตอ 100 มิลลิลิตร มีน้ําตาล นอยกวา 0.10 ตอ 100 มิลลิลิตร มีโซเดียม(มก.) 41.50 ตอ
100 มิลลิลิตร 135 ตอหนึ่งหนวยบริโภค และมีโพแทสเซียม 19.77 ตอ 100 มิลลิลิตร หรือเทา 62 ตอหนึ่ง
หนวยบริโภค ซึ่งสารโพแทสเซียมจะทํางานรวมกับโซเดียมในการควบคุมสมดุลของน้ําในรางกายและชวยใหหัวใจเตน
เป น ปกติโดยความเครีย ดทางดานรางกายและจิ ตใจอาจสงผลให ขาดโพแทสเซียมได ห ากเพิ่มเติ มและโซเดี ยมใน
รางกายเสียสมดุลจะทําใหการทํางานของเสนประสาทและกลามเนื้อเสียไป และตอไปมีแผนการขอการรับรอง อย.
และรับ รองมาตณฐาน มผช. ของผลิต ภั ณ ฑ ช าขาวพื้ น บ าน และพัฒ นาด านการตลาดโดยการจั ด การแสดงและ
จําหนายสินคาในงานตาง ๆ
ประธาน : ขอขอบคุณ และชื่นชมวิทยาลัยชุมชนยโสธร ที่ไดนําเอาปญหาของชุมชน มาพัฒนาผลิตภัณฑและ
จัดทําขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ และขอใหฝายเลขานุการและสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางในการ
จัดทําขอมูลแผนการตลาดทั้งภายในและภายนอกจังหวัด เพื่อใหกลุมนําสินคาไปจําหนาย
E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. จังหวัดยโสธร โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร (อกส.จ) ไดประชุม
และพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ใหกับกลุมสมาชิกกองทุน จํานวน 22 กลุม/
โครงการ จํานวนผูกู 87 คน เปนเงิน 2,380,830 บาท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อสงเสริมเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพใหกับประชาชน
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2. จังหวัดยโสธร ไดดําเนินการจัดงาน/กิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ในตลาดถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ตลาดบั้งไฟไนทมารเก็ต” ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2563 (วันเสารที่ 1 และ 8 ก.พ. 2563) จํานวน 9 บูธ มียอดจําหนายเปนเงินทั้งสิ้น 55,200 บาท
(หาหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)
3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ ไดนํากลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รวมแสดงและจําหนาย
สินคา ในงานสงเสริมงานประเพณีแหมาลัยขาวตอก ประจําป 2563 ณ บริเวณหนาที่วา การอําเภอมหาชนะชัย ใน
ระหวางวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 24 กลุม ยอดจําหนายสินคา OTOP เปนเงิน 2,301,206 บาท
ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ดังนี้
ยอดจําหนายผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในงานสงเสริมงานประเพณีแหมาลัยขาวตอก ประจําป 2563
ที่

รายชื่อกลุม/ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กลุมอื่นๆ(เครือขายประเภทของใชฯ)
กลุมอื่นๆ (เครือขายประเภทผา)
กลุมอื่นๆ (เครือขายประเภทอาหาร)
กลุมสตรีทอผาไหมบานหัวเมือง
กลุมทอผาบานโนนยาง OTOP นวัตวิถี
กลุมสตรีทอผาไหมบานบึงแก หมูที่ 1
กลุมพระเสาร Thai silk
กลุมสรางเสริมอาชีพกระเปาผาบานเหมือดขาว
กลุมมาลัยขาวตอกฟาหยาด
กลุมทอผาภูมิปญญาทองถิ่นบานบึงแก
ราชาไสอั่วแมปงบานทาสมอ ต.มวง
กลุมทอผาบานสรางแปน
กลุมสตรีทอผาพระเสาร ประทัศตรา หมู 1
ขวัญชัย ขนมปนขลิบ บานบอบึง ต.สงยาง
กลุมถั่วบานเหลาใหญ
กระเปาผาทาชาง ต.บากเรือ
กลุมอนุรักษไผงาม/หมูบาน OTOP นวัตวิถีดงยาง
กลุมทอผาบานสําโรง OTOP นวัตวิถี
ลุงนันทภาพศิลปะประดิษฐ ดงยาง
กลุมสงเสริมพัฒนาอาชีพ หมูที่ 8 บานสงยาง
กลุมจักสานกระติ๊บ บานหัวเมือง ม.8

ยอดจําหนาย
ประจําวัน
395,000
370,000
315,000
194,229
107,600
115,069
84,500
26,800
79,040
68,600
68,500
50,500
48,000
43,000
36,970
28,808
21,100
27,300
18,950
15,500
13,900

ยอดสั่ง
จอง
0
0
0
0
31,500
12,840
3,000
55,100
0
8,000
0
12,000
10,900
1,000
0
0
7,500
0
0
0
0

รวมทั้งสิ้น
(บาท)
395,000
370,000
315,000
194,229
139,100
127,909
87,500
81,900
79,040
76,600
68,500
62,500
58,900
44,000
36,970
28,808
28,600
27,300
18,950
15,500
13,900
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22 กลุมแปรรูปอาหารบานแดง ตําบลโนนทราย
23 กลุม แปรรูปสมุนไพรผือฮี
24 กลุม หรี่ปบ กรอบเค็มบานราชมุนี

10,800
8,510
9,690

0
2,000
0

10,800
10,510
9,690

รวมทั้งหมด
2,157,366 143,840 2,301,206
ผูแทนนายอําเภอมหาชนะชัย : ในการจัดงานประเพณีแหมาลัยขาวตอก มีปญหาเรื่องพื้นที่ ที่มีจํากัดจึงไม
สามารถจัดสรรพื้นที่ใหกลุมผูประกอบการไดครบถวน
ประธาน : ฝากใหทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ดําเนินการยกระดับการจัดงานประเพณีแหมาลัยขาวตอก
เปนงานของจังหวัดอยางแทจริง โดยใหทุกอําเภอเขามามีสวนรวมในงาน
4. คณะทํางานไดลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานผานกระบวนการศึกษาขอมูลในพื้นที่
กลุมเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 ประกอบดวย เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2563 จํานวน 2 กลุม ไดแก
1) วัดพระพุทธบาท ยโสธร ตั้งอยูที่ บานหนองยาง หมูที่ 3, 10 ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย
2) กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบานเหลาใหญ หมูที่ 3 ตําบลมวง อําเภอมหาชนะชัย
5. จังหวัดยโสธร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมซน จํานวน 4 หมูบาน และ
จังหวัดไดกําหนดหมูบานเปาหมาย ดังนี้
1) บานหวยสะแบก หมูที่ 5 ตําบลโคกสําราญ อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
2) บานนาสะไมย หมูที่ 13 ตําบลนาสะไมย อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
3) บานหนองซงแยเหนือ หมูที่ 9 ตําบลคําเตย อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
4) บานศรีฐาน หมูที่ 1 ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ซึ่งฝายเลขานุการจะไดจัดทํารางแผนการสงเสริมสนับสนุนกลุมเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐในการประชุม ครั้งตอไป
ประธาน : จากการที่สํานักงานพัฒนาชุมชน ไดนําโครงการลงไปในพื้นที่ ถาหากไดรับความรวมมือจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จะทําใหโครงการตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงคไดดวยดี
6. ผลการดําเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
กรรมการบริษัทประชารัฐฯ : รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน กุมภาพันธ 2563
1) จัดจําหนายกระติบขาว ใหกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด
รายได 6,360 บาท
2) ลงพื้นที่ประสานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียโปงเจริญ (กุดแขดอน) วางแผนขับเคลื่อน
การปลูกแตงโม ตามโครงการปลูกแตงโมอินทรียป 3 โดยในโครงการป 2 รอบปที่ผานมากลุมปลูกทดลองปลูกและ
จําหนายเองที่ตลาด อตก. มีรายได 140,000 บาท ซึ่งในโครงการป 3 จะขยายพื้นที่ และบริห ารจัดการเรื่องน้ํ า
และรวมกันวางแผนการตลาดอยางเปนรูปธรรม ไปสูสินคาเกษตรอินทรียอื่น ๆ ดวย
3) ลงพื้ น ที่ ป ระสานงานกับ SE ยางตลาด (ชุ ม ชนดี มี ร อยยิ้ ม ยางตลาด จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ ) เรื่ อ ง
เสนดายทอผา เนื่องจากกลุมแปรรูปผาในจังหวัดยโสธร ซื้อเสนฝายจากกาฬสินธุ จากอําเภอยางตลาด และอําเภอเขา
วง ดังนั้นจึงจะรวบรวมปริมาณความตองการของกลุมทอผาในจังหวัด เพื่อซื้อโดยตรงจากชุมชน หรือโรงงาน ที่ทํา
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เรื่องเสนดาย เพื่อลดตนทุนของกลุมแปรรูป ตามโครงการจัดหาเสนดายเพื่อลดตนทุนการผลิตของกลุมทอผาจังหวัด
ยโสธร/2563 ซึ่งไดดําเนินการประสานกลุมทอผาอําเภอเลิงนกทาไปแลวใหสํารวจและรวบรวมชนิดของเสนดายที่
ใชในแตละกลุม และจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในอีก 1 - 2 เดือนขางหนา
4) ในปนี้เริ่มทยอยทําตลาดสินคาใหกับชุมชนอื่น ๆ เพิ่ม โดยจําหนายผานชองทางออนไลน และ
ประสานกับ SE จังหวัดตาง ๆ ซึ่งไดเริ่มทําใหแลว ไดแก กลุมถั่วตัดบานเหลาใหญ อ.มหาชนะชัย โดยเบื้องตนจะ
รวมกับพาณิชยเขาไปอบรมวิธีทําประชาสัมพัน ธ สรางเพจเฟสบุค และออกแบบแพคเกจจิ้ง กับโลโกใหม เพื่อให
สื่อสารการตลาดไดดีกวาเดิม ทั้งถั่วตัดและถั่วพวง และกลุมผาของบานมวงกาซัง และบานมวง อ.เลิงนกทา
5) เรื่องการทองเที่ย วโดยชุ มชน เนน เรื่องการทําประชาสัมพัน ธผ านเพจเฟสบุ ค ภายใต แนวคิด
“เปลี่ยนเมืองผานเปนเมืองพัก” เบื้องตนไดกําหนดพื้นที่เปาหมายไว 10 แหง ตอนนี้อยูกําลังอยูในระหวางออกแบบ
หนาเพจ และสํารวจชุมชน
6) รวบรวมผลงานในปที่ผานมาเพื่อจัดทําหนั งสือสรุปงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ เลมที่ 6 รวมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม คัดเลือกกิจกรรมเดน และแผนงานในป
2563
7) บริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ตามมาตรา 6 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ประเภท วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม
ประสงคจะแบงปนกําไรใหแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน เปนที่เรียบรอยแลว
ประธาน : ขอขอบคุณบริษัทประชารัฐฯ ที่ไดมีแผนการสงเสริมการทองเที่ยว ภายใตแนวคิด “เปลี่ยนเมือง
ผานเปนเมืองพัก” ซึ่งจะเปนการสรางรายไดใหกับจังหวัดยโสธร
E4 การปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ
-ไมม-ี
E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา (ศึกษาธิการจังหวัด)
ผูแทนศึกษาธิการจังหวัด : : รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานโครงการประชารัฐของสถานศึกษาในจังหวัดยโสธร ป 2563 ดังนี้
1) โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย อําเภอคําเขื่อนแกว ผูบริหาร นายสุรพัฒน ชูชัยโตธนพัฒน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ทรูคอปอรเนชั่น จํากัดมหาชน จํานวน
100,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการผลิตภัณฑสรางสรรคตัวหนังประโมทัย
2) โรงเรียนบานน้ําคํานอย อําเภอเมืองยโสธร ผูบริหาร ดร.จุรีรัตน พินิจมนตรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ทรูคอปอรเนชั่น จํากัดมหาชน จํานวน
100,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ Active Leaming โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project
based Leaming)
ประธาน : ขอขอบคุณศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ไดดําเนินงานโครงการประชารัฐของสถานศึกษาในจังหวัด
ยโสธร ป 2563
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E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
ผูแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร : ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ (ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส) จังหวัดยโสธร ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
รายการ
๑. การสงเสริมการมีรายไดและมีงานทําของผูพิการ
๑.๑ การกูเงินทุนประกอบอาชีพสําหรับผูพิการ
๑.๒ การจางงานผูพิการตาม พ.ร.บ. สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
(๑) บริษัท/หางราน (ม.๓๓)
(๒) มูลนิธิเมาไมขับ (ม.๓๕)
รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
ธนาคารธนชาต
บริษัท โตโยตา ไดฮัสสุ จํากัด
บริษัท โตโยตา ยโสธร จํากัด

การดําเนินการ
จํานวน งบประมาณ
(คน)
(บาท)
-

๑๓

๒. การสงเสริมการมีรายไดและมีงานทําของผูสูงอายุ
๒.๑ การกูเงินทุนประกอบอาชีพ ตาม พ.ร.บ.
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ ฝกอบรมอาชีพและพัฒนาเครือขายผูสูงอายุ
๓. การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมแกผูดอยโอกาส
วั น ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๓ ผู ว าราชการจั งหวั ด ๑ หลัง
ยโสธร รวมกับผูมีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินซอมแซมบาน
ได ร ว มมอบบ าน CSR แก เด็ ก นั ก เรี ย นยากจนที่ ได รั บ
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา ชื่อ
ด.ญ.จิรัชญา อุนตา อายุ ๑๔ ป บานเลขที่ ๒๒ ม.๑๐

-

หมายเหตุ

-

๑๒๔,๑๒๔.- - คาจางเดือน ม.ค.๖๓
(วันละ ๓๐๘ บาทตอคน)
ปฏิบัติงาน ๔ ภารกิจ
(๑) การรณรงค
(๒) เยี่ยมบานเหยื่อรายใหม
(๓) ตั้งดานตรวจรวมกับ ตร.
(๔) วิทยากรบรรยายใหความรู
- นายจางไดจัดทําสัญญาจาง
ปตอป (ป ๒๕๖๓ คาจางวันละ
๓๐๘ บาทX๓๖๕ วันX๑๓ คน
เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๑,๔๖๐ บาท
- คนพิการ ๑ คน ไดรับคาจาง
รายเดือนเฉลี่ย เดือนละ ๙,๓๖๘
บาท

๕๐,๐๐๐

การดําเนินการดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากผูมีจติ ศรัทธา ไดแก
๑. หุนสวนกรรมการโรงแรม เจ.พี.
เอ็มเมอรัลด ยโสธร
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๒. กรรมการผูจัดการ
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บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร
ต.โนนเป อ ย อํ า เภ อกุ ด ชุ ม ซึ่ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ชั้ น
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
มัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนบานสุขเกษม
และเริ่มทําสัญญาจางงานผูพิการตาม พ.ร.บ. สงเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ใหม ใน
ป 2563 เพื่อการสงเสริมการมีรายไดและมีงานทําของผูพิการ
ประธาน : ขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร ที่ไดดูแลคนพิการ และได
ชวยเหลือผูดอยโอกาส ในการพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม

ที่ประชุม รับทราบและใหรายงานผลการดําเนินงานในระบบตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 6
- ไมมี -

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องอื่น ๆ

ปดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) วินัย สมขาว ผูจดรายงานการประชุม
(นายวินัย สมขาว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

(ลงชื่อ) วันทนี เตชะคุณารักษ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ)
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน

