เอกสารแนบ 11
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลาจังหวัดยโสธร
ผู้มาประชุม
1. นางสาวสิริมา วัฒโน
2. นายศรศิลป์ บุญจริง
3. นายภาสกร เที่ยงพูนวงศ์
4. นายองอาจ สีทาแก
5. นายพนม สิงห์สาย
6. นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร
7. นางสาวสุวารี น้อยบัวทิพย์
8. นางระวีพร ยุบลเขต
9. นายบูรณเกียรติ เจียงคา
10. นายบุญสนอง พลมาตย์
11. นางพรนภัส ซาเสน
12. นายประเวช แสนทวีสุข
13. นายสมศักดิ์ ไกรเดช
14. นายชัยวัฒน์ สมวงค์
15. นายไชยยนต์ ไกรศรี
16. นายทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์
17. นายสฤษดิ์ สาสิงห์
18. นางจิรานันท์ ราวินิต
19. ว่าที่ พ.ต.คฑาวุธ แสงประจักษ์
20. นายสวัสดิ์ ไชยมา
21. นางสาวอารีรัตน์ สินพันธ์
22. นางสมลักษณ์ คล้าชื่น
23. นางผกาทิพย์ อินทรทรัพย์
24. นายเหมราช แดงประเสริฐ
25. นางบังควร กาญจนพัฒน์
26. นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์
27. นายยุทธชัย ครองสิน
28. นางวนิดา แสวงผล
29. นายสระเกต มหิวรรณ
30. นายมั่น สามสี
31. นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ทาหน้าที่ประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
ผู้แทน อัยการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม
ผู้แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว
ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ
ผู้แทน ชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดยโสธร
ผู้แทน นายกสมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
ผู้แทน ประธานมูลนิธิรวมสามัคคี
ผู้แทน นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดยโสธร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยโสธร
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
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ผู้ไม่มาประชุม
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
2. คลังจังหวัดยโสธร
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
4. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
5. นายกสโมสรโรตารียโสธร
6. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดยโสธร
7. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร
8. ด.ต.สุรศักดิ์ ไชยรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม อ.กุดชุม
9. นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จ.ยโสธร
10. ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์จ.ยโสธร
11. ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
12. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวินัย สมขาว

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

นักวิชากรพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องก่อนวาระการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน : วัน นี้ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลื อชาธนานนท์ ติด ภารกิจที่ส าคัญ จึงได้
มอบหมายให้ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในที่ประชุม คสป.ครั้งที่ 9/2563
ซึ่งเป็นการประชุมตามกาหนดปฏิทิน การประชุม คสป. และเป็น การประชุม คสป. ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อจะได้รับทราบผลการดาเนินงานของด้านต่าง ๆ (คณะทางานD1 - D6 และคณะทางาน E1 - E6)
รายงานผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคที่จะได้รายงานตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) จังหวัดยโสธร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : ฝ่ายเลขานุการได้ทาเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม
สานักงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร จานวน 14 หน้า (เอกสารแนบ 1) สามารถตรวจสอบ
เอกสารรายงานการประชุมฯ ได้ทางกลุ่มไลน์ คสป. จังหวัดยโสธร หรือ สแกน คิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือจังหวัดยโสธร
ที่ ยส 0019/ว8561 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 ขอให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมหรือหากมีการตรวจพบในภายหลังก็
ขอให้ท่านแจ้งฝ่ายเลขานุการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : มอบฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลจากการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
จังหวัดยโสธร ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการส่งสาเนาคาสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 6361/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2563 และขอความร่วมในการรายงานผลการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดยโสธร ตามแบบรายงานฯ ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร หรือทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email : cddse45@gmail.com ภายในวั น ที่ 20 ของทุ ก เดื อ น มี ห น่ ว ยงานที่ ได้ ส่ ง รายงานผลการด าเนิ น การ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดยโสธร ประจาเดือนสิงหาคม/กันยายน 2563 ดังนี้
ส านั ก งานพลั งงานจั งหวัด ยโสธร ได้ ส่ งเสริม ตาม ๕ กระบวนการ คื อ การเข้ าถึ งปั จจั ย การผลิ ต :
สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ x ๔ และสร้างองค์ความรู้ : การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่ม
เกษตรกรทานานาโส่ หมู่ที่ 2 ตาบลนาโส่ อาเภอกุดชุม ทาให้มีรายได้ 100,000 บาท/ปี (ยังไม่หักต้นทุน) และ
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต : สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 x 12 และสร้างองค์ความรู้ : การใช้ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 2 ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย (รายได้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน : มอบให้คณะทางานด้านต่าง ๆ (D1-D6 และ E1-E6) รายงานผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
จากการดาเนินงาน ดังนี้
D1 การยกระดับนวัตกรรมและDigitalization
ผลการดาเนินงาน : ไม่มี
D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
ส านั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวัดยโสธร ซึ่ งเป็ น คณะท างานและเลขานุ ก ารคณะท างานด้ านการยกระดั บ
นวัตกรรมและคณะทางานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (D2) รายงานผลการ
ขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดยโสธรประจาเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่ง
ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวัด ยโสธร ได้ ด าเนิ น การส่ งเสริ ม ตาม ๕ กระบวน ด้ ว ยการส่ งเสริม การตลาดให้ กั บ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP โดยได้ดาเนินการจัดโครงการสินค้าคุณภาพตลาดนัด
ชุมชนเพื่อคนโรงงาน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าบริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนิน
โครงการ ดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 350 คน
- กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชน/กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ เข้ าร่ว มจ าหน่ ายสิ น ค้ า จ านวน 18 กลุ่ ม
ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้า ทั้งสิ้น 37,770 บาท
ประธาน : ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรกาหนดแผนในการจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อคนโรงงานเป็นประจาทุกเดือน
เพื่อเป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ที่ประชุม รับทราบ
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D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & Mice
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธร เรื่อง จิตวิทยาการให้บริการสาหรับลูกเสือมัคคุเทศก์ และเรื่อง หลักการมัคคุเทศก์
พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ประจาแหล่งท่องเที่ยวที่ สาคัญภายในจังหวัดยโสธร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ งานบริการนักท่องเที่ยว เข้าใจวิธีการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ละชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องแหล่งท่องเที่ ยวเพื่อให้
ลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิ งหาคม
2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร วิมานพญาแถน ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า วัดมหาธาตุ พระธาตุก่องข้าวน้อย
และวังมัจฉา (วัดบ้านกว้าง) อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประธาน : ขอให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน มีการให้บริการนักท่องเที่ยวของ
ลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างไร และขอให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินงานคาราวานสัญจร ไทยเที่ยวไทย
สไตล์ New Normal จานวน 135 คน เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้เวลา 11 วัน ใน 20 จังหวัด ซึ่งคณะได้เดินทางมา
เที่ยวชมที่บ้านห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และได้ประชุมสรุป รายงานผล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยวได้นาเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่จังหวัดยโสธรเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวให้มาพักค้างคืนเป็นโปรแกรมหลักของกลุ่มจังหวัดยโสธร จังหวัด
อานาจเจริญ และจั งหวัดอุบ ลราชธานี ตามโปรแกรมท่องเที่ย ว 3 วัน 2 คืน และอยากให้ จังหวัดยโสธรมีแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถเที่ยวชมกิจกรรมกรรมการทาเกษตรอินทรีย์ได้ครบวงจรและสามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี
เช่น มีกิจกรรมการดานา เกี่ยวข้าว สาหรับนักเที่ยวได้ลงมือเกี่ยวข้าว เพื่อกาหนดไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดยโสธร
นายมั่น สามสี : ช่วงระยะเวลาในการเกี่ยวข้าวของกลุ่มเกษตรกรทานานาโส่ ตาบลนาโส่ อาเภอกุดชุม จะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยประมาณ ซึ่งกลุ่มจะคัดเลือกพื้นที่นาเกษตรอินทรีย์ที่มีความเหมาะเพื่อ
กิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว
พัฒนาการจังหวัดยโสธร : ขอให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ช่วยส่งเสริมและพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์
ที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว
ประธาน : ขอขอบคุณประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ที่ได้จัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ทาให้
จั งหวัดยโสธรเป็ นสถานที่ พั กค้ างคื นของนั กท่ องเที่ ยว แต่ ขอฝากให้ เพิ่ มเติ มโปรแกรมการท่ องเที่ ยวให้ มี การพั กที่ จั งหวั ด
อานาจเจริญเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น และขอให้ฝ่ายเลขานุการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อจะให้ภาคเอกชนได้นาข้อมูลไปใช้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร
ที่ประชุม รับทราบ
D4 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
1.1 ตลาดประชารัฐต้องชม จานวน 2 แห่ง ประจาเดือนสิงหาคม 2563 มูลค่าจาหน่าย รวม 109,230 บาท
ได้แก่
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1) “ตลาดถนนคนเดินยโสธร” เปิดพื้นที่ให้โอกาสค้าขายทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 15.00
– 20.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 15 - 20 ราย มูลค่าจาหน่าย 4,730 บาท
2) “ศูนย์จาหน่ายสินค้าที่ระลึกก่องข้าวน้อย” เปิดพื้นที่ให้โอกาสค้าขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00
– 17.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 11 ราย มูลค่าจาหน่าย 104,500 บาท
1.2 ตลาดประชารั ฐ Modern Trade จ านวน 2 แห่ ง ประจ าเดื อ นสิ ง หาคม 2563 256 3
รวม 439,860 บาท ได้แก่
1) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขายโสธร ทุกวัน เสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี สาขายโสธร ผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 17 ราย มูลค่าจาหน่าย 261,260บาท
2) ห้างสรรพสินค้าสยามแมคโคร สาขายโสธร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณ
ด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขายโสธร มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 14 ราย มูลค่าจาหน่าย 178,600 บาท
1.3 ตลาดบั้งไฟไนท์มาร์เก็ต ประจาเดือนสิงหาคม 2563 เปิดจาหน่ายทุกวันเวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ลานวิมานพญาแถน มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 8 ราย ยอดจาหน่าย รวม 40,000 บาท
1.4 ตลาดลุมพุกสุขใจ กรีนมาร์เก็ต ประจาเดือนสิงหาคม 2563 เปิดจาหน่ายทุกวันจันทร์ ณ หน้าที่ว่าการ
อาเภอคาเขื่อนแก้ว และมีการเปิดตลาด มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 27 ราย ยอดจาหน่าย รวม 60,690 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) (สอจ.ยโสธร)
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : ไม่มีผู้ประกอบการดาเนินกิจการในจังหวัดยโสธร
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ด้วย
เอกสาร ดังนี้ ความก้าวหน้าของการดาเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and
Innovation Center : AIC ) จังหวัดยโสธร ดังนี้
1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จานวน ๒ ครั้ง สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดยโสธร ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทาร่างคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวั ต กรรม (Agritech and Innovation Center : AIC จั ง หวั ด ยโสธร และค าสั่ ง คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น กลไกการขั บ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานในระดั บ จั งหวัด โดยใช้ก รอบแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ หารศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดยโสธร พิจารณาร่างคาสั่งฯ ดังกล่าว
๒) สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ดาเนินการคัดเลือกแปลงเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร จานวน 4 แปลง ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการแปลงเพื่อลดต้น ทุนการผลิตและ
สามารถเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตร เป็ น กระบวนการผลิ ตในรูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เพื่ อสามารถเป็นแปลง
ต้นแบบ และเครือข่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของศูนย์ AIC จังหวัดยโสธร ดังนี้
1. สวนเห็ดโพธิ์ ๖ ต้น บ้านโคกสะอาด ตาบลโคกนาโก อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
พื้นที่ ๑ ไร่ มีโรงเรือนเพาะเห็ด จานวน ๑๘ โรงเรือน ชนิดเห็ด หลินจือ นางฟ้า ฟาง
ความโดดเด่นของการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
๑) ระบบพ่นไอหมอกน้าอัตโนมัติเพื่อปรับอุณหภูมิหรือความคุมโดยสมาร์ทโฟนในโรงเรือนเพื่อลด
ความเสี่ยงจากความร้อนที่อาจทาให้เชื้อเห็ดตายจากอุณหภูมิที่สูง
๒) การน้าเครื่องจักรมาแทนแรงงานคนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลาการทางานในการ
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ปั่นผสมก้อนเชื้อเห็ด
๓) บรรจุภัณฑ์จาหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดผ่านระบบตลาดออนไลน์
๒. แปลงผักฮักแฮงออร์แกนิค บ้านคาครตา ตาบลดงมะไฟ อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ความโดดเด่นของการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
1) ระบบน้าในแปลงผักแบบพ่นฝอยในโรงเรือนระบบควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรดน้า ประหยัดเวลาและแรงงานลดต้นทุนการผลิต
2) การใช้เครื่องจักรในการพรวนดินในแปลงปลูกผักแทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3) รูปแบบการใช้โรงเรือนปลูก วัสดุพลางแสงควบคุมระดับความเข้มของแสง
4) การบริหารจัดการการผลิตตลาดชุมชม ตลาดออนไลน์ ให้สอดที่สอดคล้องกับการตลาดจาหน่าย
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ดู่ทุ่ง ตาบลดู่ทุ่งอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ความโดดเด่นด้านการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
1) การบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในแปลงนาสมาชิก เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพผลิต
การผลิต ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เช่น การใช้เครื่องหยอดเมล็ดลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ ๘ – ๑๐ กิโลกรัม/ไร่ แทน
การหว่านเดิมใช้ ๒๕ – ๓๐ กิโลกรัม/ไร่ การจัดการไถนาของสมาชิกกลุ่มด้วยการไถให้กับสมาชิกกลุ่มในราคา
ประหยัดกว่าการบริการทั่วไป
1) นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองด้วยวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น เช่นฟางข้าว มูลวัว ด้วยภูมิ
ปัญญาใหม่โดยไม่กลบกองปุ๋ยด้วยการใช้ท่อเติมอากาศ
3) การบริหารจัดการน้าด้วยท่อเพื่อใช้ในแปลงนากลุ่มสมาชิกครอบคลุมพื้นที่ จานวน ๖๐๐ ไร่
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซล จานวน ๑๖ แผง เพื่อกิจกรรมการเกษตรในแปลงพื้นที่สมาชิกตลอดทั้งปี
๔. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านน้าอ้อม ตาบลน้าอ้อม อาเภอกุดชุม จังหวัดหวัดยโสธร
ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในกลุ่มสมาชิก ดังนี้
1) รถไถนาแทนแรงงานคนลดต้นทุนการผลิต
2) นวัตกรรมด้านการใช้เครื่องคัดเมล็ดข้าวปลูก
3) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกแทนการหว่านลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ต่อไร่
ประชุม รับทราบ
E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัด ยโสธร : สานักงานจังหวัดยโสธรในฐานะเลขานุการคณะทางานขับเคลื่อน
การดึงดูดการลงทุน และการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จังหวัดยโสธร (E1) ได้รวบรวมผลดาเนินการ
ขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดาเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด ในคู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 1 โรงงาน คือ หจก.แสงไพบูลย์บริการ 2005 ประกอบ
กิจการคอนกรีตสาเร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น ๆ เงินลงทุน 8,000,000 บาท การจ้างงาน 10 คน
2) แขวงทางหลวงยโสธร
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1. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.
142+412 - กม.172+812 จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร ดาเนินการโดยกิจการร่วมค้า ช.ทวี ทองมา เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาดาเนินการ 870 วัน รวมระยะทาง 33.088
กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 1,094,117,970.00 บาท ปีงบประมาณ 2562 – 2564 สัญญา ADB/3585THA/HEP2/ICB Package N ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ช.ทวี – ทองมา อยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผลงาน 85.059 % ดาเนินการเร็วกว่าแผน + 22.670%
2. ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ดังนี้
2.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธร – อานาจเจริญ วงเงินงบประมาณ
1,320,000,000 บาท ขอรับงบประมาณปี 2563 – 2565
2.1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - บ.น้าปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.
267+630 - กม.283+980 เริ่มตั้งแต่ แยกดอนมะยาง - บ้านนิคม ระยะทาง 16.350 กิโลเมตร
- สัญญา สท.2/8/2563 ลงวันที่ 17 ก.ค. 63 ผู้รับจ้าง บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง
- อยู่ระหว่างเข้าดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผลงาน - %
2.1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - บ.น้าปลีก ตอน 2 ระหว่าง กม.
283+980 - กม.300+423 เริ่มตั้งแต่บ้านนิคม – บ้านเซียงเพ็ง ระยะทาง 16.443 กิโลเมตร
(พื้นที่รับผิดชอบของแขวงฯ ยโสธร) ระหว่าง กม.283+980 - กม.298+560 ระยะทาง 14.580 กิโลเมตร
(พื้นที่รับผิดชอบของแขวงฯ อานาจเจริญ) ระหว่าง กม.298+560 - กม.300+423 ระยะทาง 1.863 กิโลเมตร
- ผู้รับจ้าง บริษัท ดอนเมืองการช่าง จากัด
- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
2.1.3 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2169 สาย ยโสธร – อ.เลิงนกทา ตอน ยโสธร – อ.กุดชุม
ระหว่าง กม.2+324 – กม.37+241 ระยะทาง 24.00 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 760,000,000.00 บาท
ขอรับงบประมาณปี 2564 – 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
2.1.4 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2351 (มหาชนะชัย – ค้อวัง – ยางชุมน้อย) ระยะทาง
38กิโลเมตร ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร วงเงินงบประมาณ 1,445,000,000 บาท
ขอรับงบประมาณปี 2565 – 2567 - ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
2.1.5 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คาเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.
43+200 – กม.59+200 ระยะทาง 12.917 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 520,000,000 บาท เสนอขอ
งบประมาณ ปี 2564 – 2566 - ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
3) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติสาย ยส 5034 แยก ทช.ยส.2002 – บ้านลาด
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จานวน 1 แห่ง โครงการแล้วเสร็จ (ผลการก่อสร้าง 100%)
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2. โครงการก่อสร้างฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติสาย ยส.3003 แยก ทล.202 – บ้านสวาท
อาเภอป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จานวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ผลการก่อสร้าง 89.16%)
3. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติสาย ยส.3017 แยก ทล 202 – บ้านกุดชุม
อาเภอป่าติ้ว, กุดชุม จังหวัดยโสธร จานวน 1 แห่ง โครงการแล้วเสร็จ (ผลการก่อสร้าง 100%)
4. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สย ยส.3009 แยก ทล.212 – บ้านคาเตย
อาเภอเลิงนกทา, ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จานวน 1 แห่ง โครงการแล้วเสร็จ (ผลการก่อสร้าง 100%)
5. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย ยส.4036 แยก ทล.2116 บ้านกุดแห่ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จานวน 1 แห่ง โครงการแล้วเสร็จ (ผลการก่อสร้าง 100%)
6. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติสาย ยส.2023 แยก ทล.23 – บ้านท่าเยี่ยม
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร จานวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ผลการก่อสร้าง 46.12 %)
- งบจังหวัด ปี พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
1. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคาเกิด ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว – บ้านหนองบ่อ ต.หนองเป็ด
อ.เมื อ ง จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิ โ ลเมตร สั ญ ญ า ขทช.ยส./90/2563 ลว. 23 เมษายน 2563
ผู้รับจ้าง บจก.วาย.พี.ซีแพค (ผลการก่อสร้าง 100%)
2. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเที่ยงนาเรียง ต.คาน้าสร้าง – บ้านโนนประทาย ต.หนองแหน
อ.กุดชุม จ.ยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร สัญญา ขทช.ยส./92/2563 ลว. 23 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง บจ
ก.วาย.พี.ซีแพค (ผลการก่อสร้าง 100 %)
- งบกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
- ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนชยางกูร – ภูถ้าพระ ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร สัญญา ขทช.ยส./105/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง หจก.อภิษฎาคอนส์
(ผลการก่อสร้าง 62.28 %)
4) สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร รายงานประจาเดือน สิงหาคม 2563
จดทะเบียนนิติบุคคล
- จดตั้งใหม่ จานวน 12 ราย ทุนจดทะเบียน 20.35 ล้านบาท
- จดเปลี่ยนแปลง จานวน 38 ราย
- จดเลิก จานวน 2ราย
- จดเสร็จการชาระบัญชี 1 ราย
- ถอนทะเบียนร้าง 10 ราย
นิติบุคคลคงอยู่ จานวน 1442 ราย 7507.38 ล้านบาท
- บริษัทจากัด จานวน 432 ทุนจดทะเบียน 4558.66 ล้านบาท
- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน จานวน 1010ราย ทุนจดทะเบียน 2948.73 ล้านบาท
นิติบุคคลอื่น
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- หอการค้า คงอยู่ จานวน 1 ราย
- สมาคมการค้า คงอยู่ จานวน 4 ราย
ประธาน : จังหวัดยโสธรอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม เช่น ถนนสาย ร้อยเอ็ด – ยโสธร และ
ถนนสาย ยโสธร – อานาจเจริญ จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการคมนาคม สัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่
ประชุม : รับทราบ
E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (วิทยาลัยชุมชน)
ผู้แทนผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร : วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖3 โดยการดาเนินการส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด ตาบลฝ้าหยาด อาเภอมหาชนะชัย
ที่ประชุม รับทราบ
E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนารจังหวัดยโสธร : รายงานผล
การดาเนินงาน ดังนี้
1. การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดออนไลน์ โดยมีนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เพื่อการส่งเสริม
การตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว ผ่านทาง Social Network เช่น Facebook,
Twitter, Instagram, Line โดยได้ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลและทาการไลฟ์สดของนักการตลาด
รุ่นใหม่ (OTOP) ในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 จานวน 3 ครั้ง (ยอดสะสม 19 ครั้ง) จานวน
8 กลุ่ม มียอดจาหน่ายสินค้า OTOP รวมทั้งหมด 30,470 บาท (ยอดสะสมจานวน 364,975 บาท)
2. การดาเนินโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล โดยจังหวัดยโสธร มีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ จังหวัดยโสธร ได้ดาเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และเครือข่าย โดยการ
จัดจ้ างทีมออกแบบเพื่อสนั บ สนุ น การออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ของกลุ่ม และดาเนินกิจกรรมสนับสนุน
เครือข่าย โดยได้ส่ งมอบต้นแบบชุดเสื้อ ผ้าส าเร็จรูปที่ได้มีการออกแบบและพัฒ นา พร้อมวัส ดุส นับสนุนกลุ่มและ
เครื อ ข่ า ย ตามแผนพั ฒ นากลุ่ ม และเครื อ ข่ า ยผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ขาวม้ า โดยการสร้ า งแบรนด์ ข องเครื อ ข่ า ย และการ
ประชาสัมพันธ์การจัดหน่ายสินค้าออนไลน์ การทดสอบการตลาด ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 ทาให้
กลุม่ มีรายได้เพิ่ม จากยอดจาหน่ายทั้งหมด 206,600 บาท รายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะซ่อม หมู่ที่ 4 ตาบลโคกสาราญ อาเภอเลิงนกทา ยอดจาหน่าย 16,500 บาท
2) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านม่วงกาชัง หมู่ที่ 9 ตาบลสวาท อาเภอเลิงนกทา ยอดจาหน่าย 19,000 บาท
3) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 8 ตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย ยอดจาหน่าย 97,400 บาท
4) กลุ่มทอผ้าบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 6 ตาบลสงยาง อาเภอมหาชนะชัย ยอดจาหน่าย 26,700 บาท
5) กลุ่มแม่บ้านหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร ยอดจาหน่าย 47,000 บาท
3. สานักงานพัฒนาชุมชนได้นากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จาหน่ายสินค้าในตลาดบั้งไฟไนท์มาร์เก็ต
ประจาเดือน สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานวิมานพญาแถน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จานวน 6 กลุ่ม
มียอดจาหน่าย ยอดขาย 14,700 บาท (มียอดสะสม 831,200 บาท)
4. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้นากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
OTOP ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จานวน 3 งาน ดังนี้
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1) จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 3 – 7
กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดง
และจาหน่ายสินค้า จานวน 35 บูธ รวมยอดจาหน่าย 1,423,520 บาท ยอดสั่งซื้อ 49,600 บาท รวมย อด
ทั้งสิ้น 1,473,120 บาท โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจาหน่ายสูงสุด 3 ลาดับแรก ดังนี้
(1) ร้านศุวภัทร บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับมุก
มียอดจาหน่าย 112,930 บาท
(2) แย้มหมอนขิด บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 8 ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว ผลิ ตภัณ ฑ์ประเภทของใช้
หมอนขิด มียอดจาหน่าย 69,700 บาท
(3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมวัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ ผลิตภัณ ฑ์ประเภทผ้าไหมแปรรูป มียอด
จาหน่าย 66,500 บาท
2) งามหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ ของดีลุ่มน้าโขง ชี มูล ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2563 ณ บริเวณลาน
สุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร รวม 5 วัน มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและ
จาหน่ายสินค้า จานวน 40 บูธ รวมยอดจาหน่ายทั้งสิ้น 2,500,550 บาท โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP
ที่มียอดจาหน่ายสูงสุด 3 ลาดับแรก ดังนี้
(1) ร้านศุวภัทร บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับมุก
มียอดจาหน่าย 420,580 บาท
(2) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี จังหวัดศรีสะเกษ ผลิตภั ณฑ์ประเภทผ้าไหมมัดหมี่สามตะกรอ
มียอดจาหน่าย 139,240 บาท
(3) กลุ่มสตรีผ้าลายขิด บ้านนาเฮือง หมู่ที่ 4 ตาบลน้าคา อาเภอไทยเจริญ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
แปรรูป มียอดจาหน่าย 121,200 บาท
3) จัดแสดงและจ าหน่ ายสิน ค้า OTOP งานลานวิมานพญาแถน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2563
ณ บริเวณ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จานวนกลุ่ม OTOP เข้าร่วมจาหน่าย 40 บุธ มี ยอด
จาหน่าย รวมทั้ง 5 วัน รวมทั้งสิ้น 415,719 บาท โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจาหน่ายสูงสุด 3
ลาดับแรก ดังนี้
(1) กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทย บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา ผลิตภัณฑ์ประเภท
ผ้าแปรรูป มียอดจาหน่าย 41,700 บาท
(2) กลุ่มจักสานแม่คาพา บ้านดอนกลอง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองเรือ อาเภอเมืองยโสธร ผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้ กระติบข้าว มียอดจาหน่าย 23,900 บาท
(3) กลุ่ ม ภู มิ ปั ญ ญาตากะยาย บ้ านแดนสวรรค์ หมู่ ที่ 12 ต าบลกุ ด เชี ย งหมี อ าเภอเลิ งนกทา
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าแปรรูป มียอดจาหน่าย 17,000 บาท
5. จังหวัดยโสธร ได้กาหนดดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(9 เส้น ทาง 9 ตานานมรดกวัฒ นธรรมท่องเที่ยววิถีไทย) กิจกรรมที่ 1 จัดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ระดับ
จังหวัด งบประมาณ 240,000 บาท เพื่อจัดทาเอกสารแผ่นพับ และจัดทาสื่อวีดีทัศน์ชุมชนท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ และกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้ตานานมรดกวัฒนธรรม
ไทยเป็นจุดขาย จานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
(1) บ้านห้องแซง หมู่ที่ 11 ตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
(2) บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตาบลหนองแหน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
(3) บ้านกู่จาน หมู่ที่ 1 ตาบลกู่จาน อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(4) บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 2 ตาบลฟ้าหยาด อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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6. คณะทางานด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ลงพื้นที่ติดตามเพื่อสารวจข้อมูลของกลุ่ม
และพั ฒ นาศัก ยภาพของชุมชน กลุ่ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ในวัน ที่ 27 สิ งหาคม 2563 ณ พื้ น ที่ กลุ่ ม เป้ าหมาย จ านวน
2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากกก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา และ 2)ศูนย์เรียนรู้
เกษตรอิน ทรีย์ตาบลสามัคคี หมู่ที่ 15 ตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา เพื่อนาข้อมูล กลุ่ มเป้าหมายมาวิเคราะห์
ศักยภาพและมีการประสานแผนของกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นรูปธรรม
ประธาน : ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ได้เร่งดาเนิ น งานตามโครงการตามแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการจัดงานแสดงและ
จาหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้ชุมชนได้จาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงขอขอบคุณ
พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมทีมงานที่ได้เหน็ดเหนื่อยทางานเพื่อประชาชน
ประชุม : รับทราบ
E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
-ไม่ม-ี
E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (ศึกษาธิการจังหวัด)
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดยโสธร : สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 ได้ทางานกับเด็กนักเรียน
จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) จิตอาสา 904 ดาเนินการไปแล้ว 5 โรงเรียน
2) ลูกเสือคุณธรรม ตั้งเป้าหมาย จานวน 500 คน และได้ดาเนินการได้จานวน 800 คน
3) โครงการจิตอาสาป้องกันภัย
ประธาน : หลักสูตรลูกเสือคุณธรรมเป็นการปลูกฝังเด็กนักเรียนให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และการนา
นักเรียนเข้าสู่โครงการจิตอาสา จึงขอขอบคุณศึกษาธืการจังหวัด
ประชุม : รับทราบ
E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : รายงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ (ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) จังหวัดยโสธร ของสำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ประจำเดือน กันยำยน ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหำคม – ๑๐ กันยำยน
๒๕๖๓
การดาเนินการ
หมายเหตุ
จานวน (คน) งบประมาณ (บาท)
๑. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้พิการ
๑.๑ กำรกู้เงินทุนประกอบอำชีพสำหรับผู้
พิกำร
๑.๒ กำรจ้ำงงำนผู้พิกำรตำม พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.๒๕๕๐
- ค่ำจ้ำงเดือน
(๑) บริษัท/ห้ำงร้ำน (ม.๓๓)
๒๑
๑๙๘,๔๕๐.สิงหำคม ๒๕๖๓
(๒) มูลนิธิเมำไม่ขับ (ม.๓๕)
๕๓
๕๐๐,๘๕๐.รายการ
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๒. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ
๒.๑ กำรกู้เงินทุนประกอบอำชีพ
ตำม พ.ร.บ.ผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอำยุ
(๑) รำยบุคคล
๑๐
(๒) โครงกำร (เงินอุดหนุน)
๒ โครงกำร
๓. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ด้อยโอกาส
๓.๑ ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยผู้พิกำร
๓.๒ ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยผู้สูงอำยุ
-

-

๒๘๑,๐๐๐.๒๓๒,๙๒๐.-

4.2 รายงานผลการดาเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ฝ่ายเลขานุการ : รายงานผลการดาเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ประจาเดือนกันยายน 2563 เป็นเอกสาร ดังนี้
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ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการสนับสนุ นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ของคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากกกบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา
2) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตาบลสามัคคี หมู่ที่ 15 ตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา
รายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่ กลุ่มงาน
1

2

ชื่อกลุ่ม

แปรรูป กระเป๋าจาก
กก
(นางปารถ
นา กิ่งชัยภูมิ)
0802141813

เกษตร

ที่อยู่
หมู่ ที่

ตาบล
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สามัคคี

ศูนย์เรียนรู้ 15
เกษตร
อินทรีย์
ตาบลสามัคคี
(นายสารอง
อาพนพงษ์)
0954804810

สามัคคี

อาเภอ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
กลุ่มเป้าหมาย

เลิงนกทา 1. กลุ่มมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเส้นกก ที่
หลากหลาย เช่น กระเป๋า
รูปแบบต่างๆ แจกัน
หมวก และการทอผ้า
2. ผลิตภัณฑ์ในระดับ 5
ดาว
3.กลุ่มเคยได้คดั เลือเข้า
การประกวด KBO ปี
2558

เลิงนกทา 1.กลุ่มได้จัดตัง้ ขึ้นเมื่ อปี
2542 มีสมาชิเริ่มแรก
30 คน ปัจจุบันมีสมาชิก
42 คน
2.กลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ใน
ระดับตาบลมีสมาชิก
หลายหมู่ บ้าน และเข้า
ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่
3.สินค้าผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม ได้แก่ เมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าว
เหนี่ยว กข.6 น้าอ้อย
ข้าวเม้า
4.กลุ่มมีความพร้อมอุทิศ
พืน้ ที่ดนิ เพือ่ ดาเนิน
โครงการรัฐ

ปัญหา/ความต้องการของกลุ่ม
ตาม ๕ กระบวนการ
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต :
1)ปัญหาค่าวัสดุ เส้นด้าย ฝ้าย มีราคาที่สงู ขึ้น
2)ต้องการบรรจุภัณฑ์ และแบรนด์สนิ ค้า
3)ไม่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดกิจกรรม
ของกลุ่ม
4)ต้องการเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

สร้างองค์ความรู้ : ไม่มี

แนวทางการส่งเสริมพัฒนา
ตาม ๕ กระบวนการ
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต :
1)เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดจัดซื้อ
เส้นด้าย ฝ้าย เพือ่ ลดต้นทุน
2)สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ และแบรนด์
สินค้า
3)ส่งเสริมให้โรงเรียนนาเข้าหลักสูตร
การศึกษาของท้องถิ่น
4)สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สร้างองค์ความรู้ : ไม่มี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
และเกี่ยวข้อง
1)พัฒนาชุมชน (หลัก)
2)บริษทั ประชารัฐฯ
(รอง)
3)ศึกษาธิการจังหวัด
(รอง)

การตลาด :
1)ต้องการเพิม่ ช่องทางตลาด
2)ต้องการความรู้การทาตลาดออนไลน์

1)เกษตรและสหกรณ์
(หลัก)
การตลาด :
1)พาณิชย์จังหวัด
1)ส่งเสริมเพิม่ ช่องทางตลาด
(หลัก)
2)ส่งเสริมความรู้การทาตลาดออนไลน์ 2)พัฒนาชุมชน(รอง)

การสื่ อสารเพื่อการรับรู้ : ไม่มี

การสื่ อสารเพื่อการรับรู้ : ไม่มี

การบริหารจัดการ :
1)ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม ให้มีความ
เข้มแข็ง

การบริหารจัดการ :
1)ให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม ให้ 1)พัฒนาชุมชน(รอง)
มีความเข้มแข็ง

การเข้าถึงปัจจัยการผลิต :
1)แหล่งน้าไม่เพียงพอทาการเกษตร ไม่สามารถ
ทาข้าวเม้านอกฤดูกาลได้
2)ต้องการพัฒนาแหล่งน้าขุดเจาะบ่อบาดาล
และเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่
การเกษตร
สร้างองค์ความรู้ :
1)ต้องการเรียนรู้ดา้ นเกษตรอินทรีย์ และด้าน
การตลาดเพิม่ เติม
2)ต้องการองค์ความรู้การเก็บรักษาข้าวเม้าให้
ยาวนาน จาหน่ายได้ตลอดปี

การเข้าถึงปัจจัยการผลิต :
1)พัฒนาพืน้ ที่ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
2)สนัสนุนเครื่องสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพือ่ การเกษตร
สร้างองค์ความรู้ :
1)ส่งเสริมความรู้ดา้ นเกษตรอินทรีย์
และด้านการตลาดเพิม่ เติม
2)การใช้นวัตกรรมเพือ่ การเก็บรักษา
ข้าวเม้าให้ยาวนาน หรือการแปรรูปข้าว
เม้
า
การตลาด
:

การตลาด :
1)ข้าวเม้าผลิตไม่ทันตามความต้องการของตลาด
2)เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอตามความต้องการ
ของตลาดการสื่ อสารเพื่อการรับรู้ :
1)ต้องการองค์ความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
การบริหารจัดการ :
1)ต้องการออกแบบและจัดทาตราสัญลักษณ์ของ
กลุ่ม
2)ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม

1)เกษตรและสหกรณ์
(หลัก)
2)พลังงานจังหวัด
(รอง)
1)เกษตรและสหกรณ์
(หลัก)
2)วิทยาลัยชุมชน
(รอง)

1)เกษตรและสหกรณ์
(หลัก)
2)พัฒนาชุมชน
(รอง)
การสื่ อสารเพื่อการรับรู้ :
1)เกษตรและสหกรณ์
1)ส่งเสริมความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว (หลัก)

1)สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าวเม้า
2)ขยายพืน้ ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

การบริหารจัดการ :
1)อุตสาหกรรม (หลัก)
1)สนับสนุนการออกแบบและจัดทาตรา 2)พัฒนาชุมชน
สัญลักษณ์ของกลุ่ม
(รอง)
2)ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
นางวนิดา แสวงผล : ขอเรียนถามเรือ่ งการดาเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และการรับสมัคร
พนักงานประจาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อจะได้นาไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจใน
การขับเคลื่อนงานตามโครงการ
พัฒนาการจังหวัดยโสธร : การดาเนินงานโคกหนอง นา โมเดล ตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
(พรก.เงินกู้) ของรัฐบาล ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้ดาเนินการ 2 กระทรวง ได้แก่ 1)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2)กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบดาเนินการ จานวน 3,246 ตาบล ซึ่งจังหวัดยโสธร
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ประยุกต์สู่
โคกหนอง นา โมเดล ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จะได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ตามแผนงานงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พรบ.งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564) กลุ่มเป้าหมาย จานวน 182 ราย
2. ตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (พรก.เงินกู้) กลุ่มเป้าหมาย จานวน 142 ราย แยกพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) จานวน 8 แห่ง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(HLM) จานวน 134 ราย
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับตาบล และระดับครัวเรือน
3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิต
จบใหม่ กลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โดยมีขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ 7 ขั้นตอน คือ 1)ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ 2)สร้างพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบ 3)สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน 4)กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน 5)บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล 6)พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต 7)พัฒนาระบบ Digital
ในส่วนของการรับสมัครพนักงานประจาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล อยู่ระหว่างรอกรอบแนวทางที่จะ
กาหนดโดยส่วนกลาง
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ) วินัย สมขาว ผู้จดรายงานการประชุม
(นายวินัย สมขาว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ลงชื่อ) วันทนี เตชะคุณารักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

