เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลาจังหวัดยโสธร
ผู้มาประชุม
1. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
2. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
3. นายภาสกร เที่ยงพูนวงศ์
4. นายพนม สิงห์สาย
5. ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
6. นางระวีพร ยุบลเขต
7. นายบูรณเกียรติ เจียงคา
8. นายปรีชา ชูพงษ์
9. นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์
10. นายพินิช โคตะการ
11. นางสาวพัชรา สนามพล
12. นายอภิรัตน์ ป้องกัน
13. นายไพฑูรย์ จรรยา
14. นายชัยวัฒน์ สมวงค์
15. นายไชยยนต์ ไกรศรี
16. นายทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์
17. นายปัญโญ สารวมจิตต์
18. นางจิรานันท์ ราวินิต
19. นายปภังกร สุขะเวชสุวรรณ
20. นางประพัสศร ตอสูงเนิน
21. นางเกษราภรณ์ ไชยมาตร
22. นางผกาทิพย์ อินทรทรัพย์
23. นายเหมราช แดงประเสริฐ
24. นางบังควร กาญจนพัฒน์
25. นายสุรศักดิ์ สุนิพัฒน์
26. นางวนิดา แสวงผล
27. นายสระเกต มหิวรรณ
28. นายชาญณรงค์ อรศรี
29. นายมั่น สามสี
30. นายยุทธพงษ์ แสงไกร

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องก่อนวาระการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน : วัน นี้ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ติด ภารกิจ ที่ส าคัญ จึงได้ มอบหมายให้
นายสุ วั ฒ น์ เข็ ม เพชร รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ยโสธร เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม คสป.ครั้ ง ที่ 1/2564
ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกตามปีปฏิทิน และเป็นการประชุม คสป. ครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจะได้
รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของด้ านต่ าง ๆ (คณะท างานD1 - D6 และคณะท างาน E1 - E6) รายงานผลการ
ดาเนิ น งาน/ปั ญ หาอุป สรรคที่จ ะได้รายงานตามระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานและขับ เคลื่ อ น
นโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) จังหวัดยโสธร ซึ่งก่อนจะมาประชุมผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม...
น าหอมแดง ของอาเภอค้อวัง ที่ปี นี้ มีผ ลผลิตออกมามาก ทาให้ ราคาลดลง ส่ วนราชการโดยพาณิ ชย์จังหวัดและ
ภาคเอกชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เข้าไปช่วยเหลือเรื่องการตลาด
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน : ฝ่ายเลขานุการได้ทาเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 15 กัน ยายน 2563 ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิ อิน ทรี ย์ ชั้น 3 ศาลากลางจั งหวัดยโสธร จานวน 19 หน้ า (เอกสารแนบ 1) สามารถตรวจสอบ
เอกสารรายงานการประชุมฯ ได้ทางกลุ่มไลน์ คสป. จังหวัดยโสธร หรือ สแกน คิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือจังหวัดยโสธร
ที่ ยส 0019/ว 108 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2564 ขอให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมหรือหากมีการตรวจพบในภายหลังก็
ขอให้ท่านแจ้งฝ่ายเลขานุการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน : มอบให้คณะทางานด้านต่าง ๆ (D1-D6 และ E1-E6) รายงานผลการดาเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค
จากการดาเนินงาน ดังนี้
D1 การยกระดับนวัตกรรมและDigitalization
ผลการดาเนินงาน : ไม่มี
D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินการ ดังนี้
1) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นคณะทางานและเลขานุการคณะทางานด้านการยกระดับ
นวัตกรรมและคณะทางานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (D2) รายงานผลการ
ขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดยโสธร ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้ดาเนินการส่งเสริมตาม ๕ กระบวน ด้วยการ
ส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ บ้านดู่ทุ่ง หมูที่ 10
ตาบลดู่ทุ่ง อาเภอเมืองยโสธร และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจาหน่ายสินค้า จานวน 8 กลุ่ม ผู้ประกอบการ
มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 30,463 บาท โดยได้ดาเนินการจัดโครงการสินค้าคุณภาพตลาดนัดชุมชนเพื่อ
คนโรงงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าบริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
2) ส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน / กลุ่ม OTOP ซึ่งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ยโสธร ได้ดาเนินจัด "โครงการ คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน" เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ณ บริเวณตลาดเขียว ศาลากลางจังหวัดยโสธร มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักสานบ้านหนองเป้า หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่ง
นางโอก อ าเภอเมื อ งยโสธร และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ เ ข้ า ร่ ว มจ าหน่ า ยสิ น ค้ า จ านวน 20 กลุ่ ม
ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 54,230 บาท
ประธาน : ขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ที่ดาเนินการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP และขอให้
ดาเนินการจัดตลาดนัดชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ที่ประชุม รับทราบ
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D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & Mice
ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการในพื้นที่
จังหวัดยโสธร แจ้งเชิญชวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดยโสธร และโฮมสเตย์ที่มีความประสงค์ขอรับการ
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยจัดส่งเอกสารการสมัครมายังสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้รวบรวมในการจัดส่งให้ กรมการท่องเที่ยวดาเนินการต่อไป
โดยมีรายละเอียดตามใบสมัคร เอกสารแนบ 2 จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ และให้การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบ้านพักโฮมสเตย์
2) การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย ส่ งหนั งสื อ ประชาสั ม พั น ธ์ม าตรการความปลอดภั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย
(Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ให้ กับสานัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ยโสธร จานวน 270 เล่ม แยกเป็นภาษาไทย 120 เล่ม ภาษาอังกฤษ 100 เล่น ภาษาจีน 50 เล่ม และโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ จานวน 50 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งนี้
ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด ยโสธร ได้ จั ด ส่ งไปยั งอ าเภอทุ ก อ าเภอ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
ผู้ประกอบการโรงแรมและบริษัททัวร์ เพื่อเป็นแนวทางดาเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
พั ฒ นาการจั ง หวั ด : จากการที่ ได้ อ่ านหนั งสื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการความปลอดภั ย ด้ านสุ ข อนามั ย
(Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
ได้จัดส่งให้แล้วมีประโยชน์มาก เพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้นจึงขอให้ท่านได้นามามอบให้คณะกรรมการในที่ประชุมใน
โอกาสต่อไป
ประธาน : ขอให้ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องได้ ร่วมกั นส่ งเสริมและพั ฒนาชุมชนท่ องเที่ ยว OTOP นวัติ วิถี จั งหวัดยโสธร
เพื่ อรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และช่วยกันประชาสั มพั นธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการ
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ที่ประชุม รับทราบ
D4 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ
ฝ่ายเลขานุการ : รายงานผลการดาเนินการโดยเอกสาร ดังนี้
1. ตลาดประชารัฐต้องชม มีจานวน 2 แห่ง ประจาเดือน 2563 มูลค่าจาหน่าย รวม 109,230 บาท
ได้แก่
1) “ตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า” เปิดพื้นที่ให้จาหน่าย 2 วัน ดังนี้
(1) จาหน่ายทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 15.00 – 20.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย
จานวน 12 ราย มูลค่าจาหน่าย 3,850 บาท
(2) จาหน่ายทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ เวลา 15.00 – 21.00 น. มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย
จานวน 55 ราย มูลค่าจาหน่าย 285,857 บาท (เริ่มจาหน่าย 26 ธันวาคม 2564)
2) “ศูนย์จาหน่ายสินค้าที่ระลึกก่องข้าวน้อย” เปิดพื้นที่ให้โอกาสค้าขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 11 ราย มูลค่าจาหน่าย 100,750 บาท
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2. ตลาดประชารัฐ Modern Trade จานวน 2 แห่ง ประจาเดือนสิงหาคม 2563 2563 รวม
439,860 บาท ได้แก่
1) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขายโสธร ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถบิ๊กซี สาขายโสธร ผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 20 ราย มูลค่าจาหน่าย 280,530บาท
2) ห้างสรรพสินค้าสยามแมคโคร สาขายโสธร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณ
ด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขายโสธร มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 14 ราย (หยุดจาหน่ายเนื่องจากสถานการณ์โควิด)
3. ตลาดลุมพุก สุขใจ กรีนมาร์เก็ต ประจาเดือนสิงหาคม 2563 เปิดจาหน่ายทุกวันจันทร์ ณ หน้าที่ว่าการ
อาเภอคาเขื่อนแก้ว และมีการเปิดตลาด มีผู้ประกอบการร่วมจาหน่าย จานวน 27 ราย ยอดจาหน่าย รวม 50,130 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) (สอจ.ยโสธร)
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : ไม่มีผู้ประกอบการดาเนินกิจการในจังหวัดยโสธร
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการโอนจัดสรรเงินกู้ฯ ประจาปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ งบดาเนินงาน ให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จานวน 70
จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตาบล 16,000 ราย และค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
และติดตามการดาเนินงานรายแปลงของเกษตรกร จานวน 32,000 ราย ภายใต้วงเงิน 3, 550,917,520 บาท
(สามพันห้าร้อยห้าสิบเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดย
มีวัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนาหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่
จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
2 เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้าสาหรับทาการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าด้วยระบบและวิธีการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3 เพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตร และการจ้างงานภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้
ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดาเนินงานบูรณา
การ่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
หน่วนยงาน
ภารกิจ
1.สานักงานปลัดกระทรวง
จัดท าคู่มือการปฏิ บัติงาน,รับ สมัครเกษตรกร,ตรวจสอบคุณ สมบั ติเกษตรกร,
เกษตรและสหกรณ์
อบรมเกษตรกร ,การให้ความรู้แก่เกษตรกร,การจ้างงานเกษตรทฤษฏีใหม่ระดับ
ตาบล, และรวบรวมและติดตามการดาเนินงานรายแปลงของเกษตรกร
2.กรมส่งเสริมการเกษตร
ส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ แ ละสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต ด้ า นพื ช การปฏิ บั ติ ท าง
การเกษตรที่ดี (GAP) รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
3.กรมพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงดิน และสนับสนุนปัจจัยเพื่อพัฒนาดิน
4.กรมปศุสัตว์
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์และพัฒนาแปลงจากสัตว์ประจาถิ่นสู่เกษตรกรรม
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ยั่งยืน
5.กรมประมง
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงและสนับสนุนปัจจัยด้านประมง
6.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การติดตามประเมินผล
ความคืบหน้าการดาเนินงาน (มกราคม 2564)
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสแรกเป็นเงิน 2,885,450 บาท
(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ติดตามชี้แจงการดาเนินงานโครงการฯ
แก่เกษตรกร การจ้างงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเกษตรทฤษฏีใหม่ระดับตาบล รายละเอียด ดังนี้
ที่

อาเภอ

1

รวมทั้งหมด
เมือง

2

ทรายมูล

๓

กุดชุม

๔

คาเขื่อนแก้ว

ตาบล
ขั้นไดใหญ่
ค้อเหนือ
เดิด
ทุ่งแต้
นาสะไมย์
ในเมือง
สาราญ
สิงห์
หนองคู
หนองเป็ด
หนองเรื่อ
หนองหิน
รวมทั้งอาเภอ
ดงมะไฟ
ดู่ลาด
รวมทั้งอาเภอ
กุดชุม
คาน้าสร้าง
นาโส่
หนองหมี
หนองแหน
ห้วยเก้ง
รวมทั้งอาเภอ
กุดกุง

เกษตรกร/ราย

การจ้างงาน/ราย

๖๑๕
๑๖
๙
๙
๑๖
๑๖
0
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖๒
๑๖
๑๖
๓๒
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๙๖
๑๖

๒๘๘
๘
๔
๒
๘
๘
0
๘
๖
๘
๘
๘
๘
๗๖
๘
๘
๑๖
๗
๘
๗
๗
๖
๘
๔๓
๘
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๕

ป่าติ้ว

๖

เลิงนกทา

๗

ไทยเจริญ

กู่จาน
แคนน้อย
ดงแคนใหญ่
ดงเจริญ
ทุ่งมน
นาแก
นาคา
โพนทัน
สงเปือย
เหล่าไฮ
รวมทั้งอาเภอ
โคกนาโก
โพธิ์ไทร
รวมทั้งอาเภอ
กุดเชียงหมี
กุดแห่
สวาท
สามแยก
สามัคคี
ห้องแซง
รวมทั้งอาเภอ
คาไผ่
ส้มผ่อ
รวมทั้งอาเภอ

๑๖
๑๖
๑๖
๑๔
๑๓
๑๖
๑๒
๑๖
๑๖
๑๕
๑๖๖
๑๖
๑๖
๓๒
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๙๖
๑๖
๑๕
๓๑

๖
๘
๗
๗
๖
๘
๕
๘
๗
๗
๗๗
๘
๘
๑๖
๘
๘
๘
๗
๘
๘
๔๗
๘
๕
๑๓

ประชุม รับทราบ
E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ฝ่ายเลขานุการ : สานักงานจังหวัดยโสธรในฐานะเลขานุการคณะทางานขับเคลื่อนการดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จังหวัดยโสธร (E1) ได้รวบรวมผลดาเนินการขับเคลื่อนงาน และรายงานโดย
เอกสาร ดังนี้
1) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดาเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด ในคู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา

8
อนุญาตของทางราชการ โดยในเดือนธันวาคม 2563 ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม จานวน 3 โรงงาน ได้แก่
1. นายชูธง นิจพานิชย์ ประกอบกิจการ ขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ เงินลงทุน 3,700,000 บาท
2. นายชูธง นิจพานิชย์ ประกอบกิจการ ขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ เงินลงทุน 3,300,000 บาท
3. นายชูธง นิจพานิชย์ ประกอบกิจการ ขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ เงินลงทุน 3,700,000 บาท
2) แขวงทางหลวงยโสธร
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 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะ เวลาดาเนินการ 870 วัน รวมระยะทาง 33.088
กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 1,094,117,970.00 บาท ปีงบประมาณ 2562 – 2564
- สัญญาADB/3585-THA/HEP2/ICB Package N ลงวันที่ 10 ส.ค. 61 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ช.ทวี – ทองมา
- อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผลงาน 99.862 %
2. ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 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 8.823%
2.1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - บ.น้าปลีก ตอน 2
ระหว่าง กม.283+980 - กม.300+423 เริ่มตั้งแต่ บ้านนิคม – 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
- อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ ผลงาน 4.831%
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 บาท
ขอรับงบประมาณปี 2564 – 2566
- ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
2.1.4 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2351 (มหาชนะชัย – ค้อวัง – ยางชุมน้อย) ระยะทาง
38.00 กิโลเมตร ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจรเป็น 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
เสนอของบประมาณ ปี 2564 – 2566
- ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการสารวจและออกแบบ
3) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- งบจังหวัด ปี พ.ศ.2564
1. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๓๐๐๙ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านคาเตย
อาเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,489,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ 01/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563
- เริ่มสัญญา 29 ธ.ค. 63 สิน้ สุดสัญญา 28 มี.ค. 2564
- ผู้รับจ้าง หจก.อภิษฎาคอนส์
- ผลการดาเนินงาน แผน 10.12 % ผล 6.72 %
2. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๔๐๓๕ แยก ทล.๒๓๕๑ – บ้านราช
มุนี อาเภอค้อวัง,มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นช่วงๆ ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,489,500 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ 02/2564 ลว. 28 ธ.ค. 63
- เริ่มสัญญา 29 ธ.ค. 63 สิน้ สุดสัญญา 27 พ.ค. 64
- ผู้รับจ้าง หจก.เพชรสมวงศ์การโยธา
- ผลการดาเนินงาน แผน 10.05 % ผล 7.12 %
3. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๒๐๓๒ แยก ทล.๒๓ - บ้านดง
บัง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 8,489,500 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ 03/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563
- เริ่มสัญญา 29 ธ.ค. 63 สิน้ สุดสัญญา 28 มี.ค. 2564
- ผู้รับจ้าง หจก.เพชรสมวงศ์การโยธา
- ผลการดาเนินงาน แผน 10.15 % ผล 6.89 %
4. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.3003 แยก ทล.202 - บ้านสวาท
อาเภอป่าติ้ว, ไทยเจริญ, เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,488,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ 04/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563
- เริ่มสัญญา 29 ธ.ค. 63 สิน้ สุดสัญญา 28 มี.ค. 2564
- ผู้รับจ้าง หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
- ผลการดาเนินงาน แผน 10.11 % ผล 7.32 %
5. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.4014 แยก ทล.2083 - บ้านดงมะ
หรี่ อาเภอมหาชนะชัย, ค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,489,500 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ 05/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563
- เริ่มสัญญา 29 ธ.ค. 63 สิน้ สุดสัญญา 28 มี.ค. 2564
- ผู้รับจ้าง หจก.เพชรสมวงศ์การโยธา
- ผลการดาเนินงาน แผน 10.14 % ผล 6.50 %
6. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๒๐๐๗ แยก ทล.๒๓ - บ้านหนองคู
อาเภอคาเขื่อนแก้ว,เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 8,488,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ 06/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2563
- เริ่มสัญญา 29 ธ.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค. 2564
- ผู้รับจ้าง หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น
- ผลการดาเนินงาน แผน 10.18 % ผล 7.09 %
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7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๓๐๑๘ แยก ทล.๒๙๒ - บ้านโสกน้า
ขาว อาเภอเมืองยโสธร,ทรายมูล,กุดชุม จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,490,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ 07/2564 ลว. 12 ม.ค. 2564
- เริ่มสัญญา 13 ม.ค. 64 สิน้ สุดสัญญา 12 เม.ย. 2564
- ผู้รับจ้าง หจก.ลัทธนนต์คอนสตรัคชั่น
- ผลการดาเนินงาน แผน 10.12 % ผล 6.82 %
8. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๔๐๓๐ แยก ทล.๒๑๖๙ - บ้านโพน
งาม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,490,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ - ลว. - เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา - ผู้รับจ้าง หจก.ลัทธนนต์คอนสตรัคชั่น
- ผลการดาเนินงาน ลงสัญญาวันที่ 14 ม.ค. 2564
9. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๒๐๒๓ แยก ทล.๒๓ - บ้านท่าเยี่ยม
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,496,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ - ลว. - เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา - ผู้รับจ้าง บจก.วาย.พี.ซีแพค
- ผลการดาเนินงาน ลงสัญญาวันที่ 14 ม.ค. 2564
10.งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๓๐๑๗ แยก ทล.๒๐๒ - บ้านกุดชุม
อาเภอป่าติ้ว,กุดชุม จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,495,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ - ลว. - เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา - ผู้รับจ้าง บจก.วาย.พี.ซีแพค
- ผลการดาเนินงาน ลงสัญญาวันที่ 14 ม.ค. 64
11. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ยส.๔๐๐๖ แยก ทล.๒๑๖๙ - บ้านไผ่
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นช่วง ๆ ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร
- งบประมาณ 9,497,000 บาท
- สัญญาจ้างเลขที่ - ลว. - เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา - ผู้รับจ้าง บจก.วาย.พี.ซีแพค
- ผลการดาเนินงาน ลงสัญญาวันที่ 14 ม.ค. 2564
4) สานักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 30 ราย
ทุนจดทะเบียนรวม 10.90 ล้านบาท ซึ่งมีประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับ เรียงตามทุนจดทะเบียน ดังนี้
1) การก่อสร้างทั่วไป
2) การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
3) การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ ตามลาดับ
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จานวนนิติบุคคลแจ้งเลิก รวมทั้งสิ้น 19 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 29.70 ล้านบาท
ซึ่งมีประเภทธุรกิจที่แจ้งเลิกสูงสุด 3 อันดับเรียงตามทุนจดทะเบียน ดังนี้
1) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2) การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3) การเลื่อยไม้
จานวนนิติบุคคลคงเหลืออยู่ รวมทั้งสิ้น 1,460 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,669.68 ล้านบาท
ประกอบด้วย
- นิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด จานวน 430 ราย ทุนจดทะเบียน 4,661.14 ล้านบาท
- ห้างหุ้นส่วนจากัด 1,020 ราย ทุนจดทะเบียน 3,003.24 ล้านบาท
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จานวน 10 ราย ทุนจดทะเบียน 5.30 ล้านบาท
ประชุม : รับทราบ
E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (วิทยาลัยชุมชน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร : รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ บ้านกุดหิน ตาบลกาแมด
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เดิมเกษตรกรยังมีปัญหาด้าน
การตลาด เพราะบางครั้งมีลูกค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ สั่งสินค้าไว้แต่ไม่รับตามจานวนที่สั่ง ผลผลิต (ข้าวสาร) เกิดความเสียหาย
และการปลูกข้าวพื้นเมือง จะทาให้เกิดการผสมข้ามพันธุ์กับข้าวที่คนส่วนใหญ่นิยม เมื่อมีข้าวพื้นเมืองปน จะทาให้
ราคาตก จึงได้มีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการปลูกข้าว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการหรือสารอาหารที่มีอยู่ในข้าวพื้นเมืองแต่ละสายพันธุ์
2) เพื่อศึกษาทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกระบวนการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
พื้นเมือง
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมือง
โดยมีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการสร้างตราผลิตภัณฑ์เกิดนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย เครื่องดื่ม (ชาข้าว) ขนมขบเคี้ยว ข้าวพองผสมธัญพืช ซึ่งสามารถต่อยอดจากผลิต
ทางการเกษตรอินทรีย์ จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
และในโอกาสต่อไป วิทยาลัยชุมชนจะได้ลงพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จากการที่ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อาเภอกุดชุมเป็นหลัก
2. วิทยาลัยชุมชนยโสธรมีแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ประจาปีงบประมาณ 2564 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ กิจกรรม : การเผยแพร่ความรู้และบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายตามจุดเน้นนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รับบริการที่มีรายได้น้อย
หรือผู้ที่ด้อยโอกาส อย่างน้อยร้อยละ 60 นั้น
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ลงพื้นที่สารวจความต้องการในการจัดฝึกอบรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร
เพื่อจัดฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (จานวนชั่วโมง 45 ชั่วโมงขึ้นไป) จานวน 4
กลุ่ม ผู้รับบริการจานวนรวม 80 คน และหลักสูตรบริการวิชาการ (จานวนชั่วโมงต่ากว่า 45 ชั่วโมง) จานวน 6
กลุ่ม ผู้รับบริการจานวนรวม 150 คน ตามตารางรายละเอียด

12
ลาดับ

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (จานวนชั่วโมง 45 ชั่วโมงขึ้นไป)
ด้านเทคโนโลยี
1
15060404 การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) รุ่น 1
บ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
2
15080606 การทอเสื่อกก รุ่น 1
บ้านคาก้าว ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม
3
15090202 การผลิตเนื้อครามและย้อมผ้า/เส้นใย รุ่น 1
บ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร
4
15090202 การผลิตเนื้อครามและย้อมผ้า/เส้นใย รุ่น 2
บ้านบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา
หลักสูตรบริการวิชาการ (จานวนชั่วโมงต่ากว่า 45 ชั่วโมง)
ด้านสุขภาพ
1
15070702 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม รุ่น 1
บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
2
15080580 การทาผลิตภัณฑ์สังฆภัณฑ์ รุ่น 1
บ้านทุ่งนางโอก ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง
3
15080581 การทาดอกไม้จันทน์ รุ่น 1
บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล
4
1508051 การทาพรมเช็ดเท้า รุ่น 1
บ้านสาราญ ต.สาราญ อ.เมืองยโสธร
ด้านอื่นๆ /ช่างฝีมือ
5
15100603 ช่างปูกระเบื้อง รุ่น 1
บ้านห้องคลองร่องคา ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา
ด้านการเกษตร
6
15090305 การเพาะเห็ด รุ่น 1
บ้านกุดเสถียร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา

จานวน
ชั่วโมงต่อ
กลุม่

จานวน
ผู้รับบริการ

45

20

45

20

45

20

45

20

รวมผู้รับบริการ

80

30

25

30

25

30

25

30

25

30

25

30

25

ประธาน : ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนยโสธร ที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ และขอให้
ทุกภาคส่วนช่วยกันต่อยอดและขยายผลสู่กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
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E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร : รายงานผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) การประชาสั ม พั น ธ์ “ผ้ า ไทยใส่ ให้ ส นุ ก ” ตามพระราชด าริส มเด็ จ พระเจ้ าลู ก เธอ เจ้าฟ้ าสิ ริวัณ ณวลี
นารีรัตน์ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564
จังหวัดยโสธร จั ดพิธีล งนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิ ริวัณ ณวรี นารีรัตนราช
กัญญา และมอบลายผ้า "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดยโสธร" เมื่อวันพุธที่ 13
มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และมอบลายผ้า "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณ ณวรีฯ ” ซึ่งได้ประทานพระ
อนุญาต แก่ช่างทอผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่กลุ่มทอผ้าของจังหวัดยโสธร จาก 9 อาเภอ จานวน 55 กลุ่ม และมี
แนวทางกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี
นารีรัตน์ราชกัญญา (รายละเอียดเอกสารแนบ 3 )
2) การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1, 2) จังหวัดยโสธร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน จานวน 15,000,000 บาท คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดยโสธร (อกส.จ) ได้ประชุมและพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร
ให้กับกลุ่มสมาชิกกองทุน จานวน 112 โครงการ จานวนผู้กู้ 402 คน เป็นเงิน 9,930,260 บาท คงเหลือเงินทุน
หมุนเวียน จานวน 5,069,740 บาท
3) การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดออนไลน์ โดยมีนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เพื่อการส่งเสริม
การตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว ผ่านทาง Social Network เช่น Facebook,
Twitter, Instagram, Line โดยได้ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลและทาการไลฟ์สดของนักการตลาด
รุ่นใหม่ (OTOP) มียอดสะสม 24 ครั้ง ออกแบบ catalog /story/content จานวน อย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์/คน
จานวน 240 ผลิตภัณฑ์ จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ OTOP จัดทาฐานข้อมูล Big data
อัพโหลดข้อมูลสินค้าขึ้นเว็บไซต์ OTOP today.com จานวน 240 ผลิตภัณฑ์ มียอดผู้เข้าชม จานวน 25,929 ครั้ง
ยอดกดไลท์ 1,105 ไลท์ยอดแชร์ 721 แชร์ ยอดขายขณะไลฟ์สดสะสม จานวน 414,076 บาท
4) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่รัฐบาล
ได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒ นาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น โครงการ "รณรงค์ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เป็ น ของขวั ญ " และจั งหวัด ยโสธร มี
ผู้ประกอบการลงทะเบียน OTOP จานวน ๑,๗๔๐ ราย มีผลิตภัณฑ์ จานวน ๒,๙๕๕ ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ ๓ - ๕
ดาว จานวน ๒๖๔ ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จังหวัดยโสธ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ
ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒5๖๔ และโอกาสสาคัญ ไม่ต่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดยโสธร มียอดจาหน่าย
กระเช้าของขวัญ (ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2565) จานวน ๑,๑๓๘ กระเช้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๗,๘๙๐ บาท (หก
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็น
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- การจาหน่ายของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จานวน ๔๒๖ กระเช้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๘๘,๖๙๔ (สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
- การจาหน่ายของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ๙ อาเภอ จานวน ๗๑๒ กระเช้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๙๙,๑๖๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP
- ผู้ได้รับประโยชน์ จานวน 238 กลุ่ม
5) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้นากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยโสธร จานวน 32
บุธ เข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City 2020 ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม
256 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์ แสดงสิ นค้าและการประชุมอิ มแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ตลอดจนเพื่อเผยแพร่
แลประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
ให้ กับผู้ ผลิตผู้ ประกอบการ OTOP และอาหารชวนชิม ผลิ ตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทาง
การตลาด สร้างรายได้ให้ กับชุมชน รวมถึงสร้างการเรียนรู้แนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการ
OTOP มียอดจาหน่ายตั้งแต่วันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 รวม 9 วัน รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๗๗๙,๖๐๕ บาท (สาม
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน ) เมื่อเปรียบเทียบกับยอดจาหน่ายงาน OTOP CITY 2019 มียอด
จาหน่ายลดลง ร้อยละ ๓๕.๔๒ เนื่องจากผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19)
6) จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP งานลานวิมานพญาแถน ในระหว่างเดือนตลาคม – ธันวาคม 2563
ณ บริเวณ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จานวนกลุ่ม OTOP เข้าร่วมจาหน่าย 29 บุธ มี ยอด
จาหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,525,900 บาท โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจาหน่ายสูงสุด 3 ลาดับแรก
ดังนี้
(1) กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทย บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตาบลศรีแก้ว อาเภอเลิงนกทา ผลิตภัณฑ์ประเภท
ผ้าแปรรูป มียอดจาหน่าย 150,200 บาท
(2) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกาแมด หมู่ที่ 7 ตาบลกาแมด อาเภอกุดชุม ผลิตภัณฑ์ประเภท ผ้าฝ้าย
แปรรูปย้อมสีธรรมชาติ มียอดจาหน่าย 143,900 บาท
(3) กลุ่ มภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่นบึ งแก หมู่ที่ 1 ตาบลบึงแก อาเภอมหาชนะชัย ผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระเภท
ผ้าไหม ผ้าลายลูกหวาย มียอดจาหน่าย 123,700 บาท
ผู้แ ทนนายอาเภอไทยเจริญ : รายงานผลการดาเนิ น งานการจัด งานท่ องเที่ ยวแห่ ดาวอาเภอไทยเจริญ
จั ง หวั ด ยโสธร ระหว่ า งวั น ที่ 23 – 25 ธั น วาคม 256๓ ณ บ้ า นซ่ ง แย้ ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริ ญ
โดยมี นายชลธี ยั งตรง ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ยโสธร เป็ น ประธานในพิ ธี เปิ ด งาน เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2563
มีชุมชนต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาคริสต์จัดดาวใหญ่มาร่วมขบวนแห่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอไทยเจริญ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์และประสานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประการ OTOP ทั้งประเภทอาหาร ของใช้ และสินค้าการเกษตรในพื้นที่
อาเภอไทยเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประการ OTOP อาเภอเลิงนกทา กุดชุม ทรายมูล เพื่อมาจาหน่าย
สิ น ค้ า มี ก ลุ่ ม ที่ ร่ ว มจ าหน่ า ยสิ น ค้ า 15 กลุ่ ม แยกเป็ น ของอ าเภอกุ ด ชุ ม ๒ กลุ่ ม อ าเภอทรายมู ล ๒ กลุ่ ม
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อาเภอเลิงนกทา ๑ กลุ่ม และของอาเภอไทยเจริญ ๑๐ กลุ่ม โดยได้ประสานขอความร่วมมือจากนักการตลาดรุ่นใหม่
ของจังหวัดยโสธร มาไลน์สดเชิ ญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาซื้อ
สินค้าโอทอป ที่นามาจาหน่ายในงาน และได้จัดบูธจาหน่ายกระเช้ าของขวัญให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกชม ได้เลือก
ซือ้ มีรายได้จากการขายสินค้าโอทอปในงาน รวมเงิน ๕๒,๔๗๐ บาท และจัดนิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล โดยมี
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนองนา โมเดล คอยให้คาแนะนาแก่ผู้ที่สนใจที่จะทาโคกหนองนา มีพี่น้องประชาชนให้
ความสนใจจานวนมาก พร้อมมีกิจกรรมสาธิตการทาดาวเล็ก ให้นักท่องเที่ยวได้มาฝึกทา ฝึกปฏิบัติ
พัฒนาการจังหวัดยโสธร : รายงานเพิ่มเติม สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้ดาเนินการขับเคลื่อนงาน
“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์ ราชกัญญา ซึ่งจังหวัดยโสธร
มีผ้าไทยลายประจาจังหวัด ที่มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการสวมใส่เป็ นประจาจังหวัด โดยได้มีการส่งเสริมให้มีการทอ
ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ลายผ้าประจาจังหวัด ผ้าพื้นสีเหลืองและสีม่วง แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดยโสธร
และจะรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป และแนวทางกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้
สนุก” ฝ่ายเลขานุการจะได้จัดทาหนังสือแจ้งไปที่ส่วนราชการและหน่วยงานใช้แนวทางในการแต่งกายของบุคลากร
การดาเนินงานกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี จังหวัดยโสธรได้มีการรณรงค์ให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สมัครเป็นสมาชิกให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ และให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สตรีมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่ง ทุนดอกเบี้ยต่า จึง
ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ทั่วถึงรวมทั่งสถานศึกษา
โรงเรียน และเรือนจา ส่วนเงินอุดหนุนซึ่งเป็นเงินทุนที่ให้กลุ่มองค์กร/กลุ่มสตรีดาเนินการเสนอโครงการเพื่อใช้พัฒนา
ศักยภาพของสตรี
การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ขณะนี้มีเป้าหมายยอดจาหน่าย 1,919,000 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้กาลัง
ทาให้ได้ตามเป้าหมาย แต่มีปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นควรมีการจัดจาหน่ายสินค้าในวันประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกอาเภอ เพื่อเป็น
ช่องทางการตลาดของชุมชน ซึ่งอาเภอเมืองยโสธรได้ดาเนินการเป็นประจาและต่อเนื่อง
ประชุม : รับทราบ
E4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
-ไม่ม-ี
E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (ศึกษาธิการจังหวัด)
ผู้แทนศึกษาธิ การจั งหวัด ยโสธร : รายงานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒ นาผู้น า จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1) การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (covid19) สาหรับโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนน้อยและมีพื้นที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติ
ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดาเนินงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สาหรับ โรงเรีย นที่มีจานวนนั กเรีย นมากแต่พื้ นที่น้อยให้ จัดการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนที่
โรงเรียน (ON-SITE) การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR)และการเรียนผ่านออนไลน์ (ONLINE) โดยให้นักเรียนสลับกันมาเรียน
สลับกันมาสอบที่โรงเรียนโดยโรงเรียนออกข้อสอบคู่ขนาน (Parallel examination)
ประชุม : รับทราบ
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E6 ประชารัฐเพื่อสังคม
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
จังหวัดยโสธร การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ของสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)
รายการ
๑. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้พิการ
๑.๑ การกู้เงินทุนประกอบอาชีพสาหรับผู้พิการ
๑.๒ การจ้างงานผู้พิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
(๑) บริษัท/ห้างร้าน (ม.๓๓)
(๒) มูลนิธิเมาไม่ขับ (ม.๓๕)
๒. การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ
2.1 การกู้เงินทุนประกอบอาชีพ
ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
(1) กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ
1) รายบุคคล
2) โครงการ (เงินอุดหนุน)
๓. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ด้อยโอกาส
๓.๑ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ
๓.๒ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

การดาเนินการ
จานวน
งบประมาณ
(คน)
(บาท)

หมายเหตุ
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720,000.-

๒๑
๕๓

๑๙๘,๔๕๐.- - ค่าจ้างเดือน/เดือน
๕๐๐,๘๕๐.- (ต.ค.- ธ.ค. 2563)

26
-

722,000.-

-

-

ต.ค. 15 ราย
422,000 บาท
ธ.ค. 11 ราย
300,000 บาท

4.2 รายงานผลการดาเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
-ไม่มีรายงานที่ประชุม รับทราบ
4.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ตามข้อสั่งการของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กลไกขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ เพื่อพัฒ นากลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ร่วมดาเนินการคู่ขนานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เกิดความต่อเนื่องและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย จึงขอให้จังหวัดโดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดทาหน้าที่เป็นประธาน พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
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1. สร้ า งความเข้ าใจในสถานการณ์ แ พร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ปรับแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
ไม่สามารถดาเนินการประชุมได้ จึงควรปรับแนวทางในการดาเนินงาน โดยให้จัดตั้งคณะทางานเฉพาะด้านใน 3 กลุ่ม
งานได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาเนินการประชุมกลุ่มย่อยสนับสนุนการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
1.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่ง
อาหารปลอดภัยในครัวเรือน ขยายสู่ระดับชุมชน ตาบล อาเภอ เชื่อมโยงแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนสู่ผู้บริโภค
เช่นการขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)
2 ทบทวนการบูรณาการการทางานร่วมกันตามนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ระหว่างกลไก
ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จังหวัด (คสป.) ดังนี้
2.1.1 คสป. มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในภาพรวมจังหวัด
ให้ ส อดคล้ องตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ โดยวิเคราะห์ ศักยภาพพื้ น ที่ในการขับ เคลื่ อ นงาน จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการพัฒ นาในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้ บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 คสป. ต้องมีการบูรณาการการทางานประชุมร่วมกัน 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาควิช าการ ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชน ตามบทบาทและหน้ าที่ ภ ารกิจ ของตนเองโดย
ภาคเอกชนต้องมีบทบาทเพิ่มเติมในสิ่งที่รัฐที่ภาครัฐไม่สามารถทาได้ เป็นการนาเอาจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนมาช่วย
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและทางานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด
2.1.3 คสป. ต้องจัดการให้มีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ระบุกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และวิธีการช่วยเหลือที่ชัดเจน
2.2 บทบาทบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ดังนี้
2.2.1 บริษัทฯ ต้องมีการประกอบกิจการจากการขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างรายได้ให้มี
ผลกาไร เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ฯ และร่วมดูแลกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากได้ตามวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการประกอบ
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยไม่เน้นผลกาไรมาก
2.2.2 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดาเนินการประชุมกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด จัดทาแผนธุรกิจที่เป็นรูปประธรรม สร้างการมีส่วนร่วมให้
เป็นบริษัทฯ เพื่อสังคม
2.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ
2.3.1 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และภาคเอกชนในพื้น
ทีในกระบวนการทางาน การวางแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
2.3.2 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.)
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
สร้างการรับรู้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและจัดทาแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
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พัฒนาการจังหวัดยโสธร : ฝ่ายเลขานุการจะได้มีการปรับปรุงคาสั่งคณะทางาน ทั้ง 3 ด้าน และจะได้ทา
หนังสือถึงโรงพยาบาล และโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดซื้อผลผลิตของชุมชน
ที่ประชุม รับทราบและนาไปดาเนินการ
4.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล”
จังหวัดยโสธร โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้รับอนุมัติ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตตามหลั กทฤษฎี ใหม่ ประยุ กต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”จังหวัดยโสธร ได้รับ การอนุมัติและจัดสรร
งบประมาณโครงการฯ ระยะที่ 1 ( งบเงินกู้ ) งบประมาณ 44,537,200 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) มีพื้นที่ดาเนินงาน 9 อาเภอ 38 ตาบล โดยแยกพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(CLM) จานวน 8 แห่ง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีวิต (HLM) จานวน 134 ราย รวมทั้งสิ้น
จานวน 142 ราย ดังนี้
จานวนครัวเรือน
ที่
อาเภอ
1 ไร่
3 ไร่
15 ไร่
เป้าหมาย
1 เมืองยโสธร
7
5
2
0
2 ทรายมูล
3
0
3
0
3 กุดชุม
3
1
2
0
4 คาเขื่อนแก้ว
2
0
2
0
5 ป่าติ้ว
3
0
3
0
6 ค้อวัง
4
2
2
0
7 เลิงนกทา
4
1
3
0
8 ไทยเจริญ
3
0
3
0
9 มหาชนะชัย
113
42
63
8

รวม

142

51

83

8

และโครงการพัฒ นาพื้น ที่ต้น แบบการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตตามหลั กทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” (งบกรมการพัฒนาชุมชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 10,931,200 บาท โดยมี
พื้นที่เป้าหมายครัวเรือนต้นแบบ 182 ราย/แปลง รายละเอียด ดังนี้
ที่
อาเภอ
จานวนครัวเรือนเป้าหมาย
1 ไร่ รวม
3 ไร่ รวม
1 เมืองยโสธร
72
72
0
2 ทรายมูล
13
7
6
3 กุดชุม
17
11
6
4 คาเขื่อนแก้ว
18
7
11
5 ป่าติ้ว
14
8
6
6 ค้อวัง
11
6
5
7 เลิงนกทา
29
22
7
8 ไทยเจริญ
8
3
5

รวม

182

136

46

19
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน 7 ขั้นตอน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และมีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
2) สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CML) ระดับตาบล และ พัฒนาพื้นที่
ครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HML)
3) สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ เกษตรกร กลุ่มแรงงานที่อพยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน
4) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :HLM) ระดับครัวเรือน
5) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล
6) พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
7) สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy
ดาเนินการในระดับกรมการพัฒนาชุมชน
นางวนิดา แสวงผล : ขอเรียนถามเรื่องการดาเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างไร เพื่อจะได้นาไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามโครงการ
พัฒนาการจังหวัดยโสธร : จากการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้สรรงบประมาณให้จังหวัดยโสธร ดาเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 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)
ในส่วนของการหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยให้
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์สมัครครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการ แล้วเสนอรายชื่อครัวเรือนที่สมัครไปที่ส่วนกรมฯ ซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรครบทุกอาเภอ และใน
ส่วนของงบเงินกู้ในระยะต่อไป ประชาชนยังสามารถที่ยืนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุก
อาเภอ เพื่อรอรับการจัดสรรงบประมาณในครั้งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารัฐ ของคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัดยโสธร (คสป.) ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธ (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ม.ค. – ก.ย. ๖4 คณะ คสป. และบริษัท
๑ การประชุมคณะกรรมการประสานและ
5 ครั้ง
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)
ประชารัฐ
๒ การรายงานผลการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ จังหวัด
3 ส่งเสริมการผลิต การเกษตรอินทรีย์ และการ
รับรองมาตรฐาน BOS หรือเกษตรอินทรีย์
4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
OTOP ในจังหวัดให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

10 กลุ่ม

ม.ค. – ก.ย. ๖4

23 ชุมชน

ม.ค. – ก.ย. ๖4

๓
กลุ่มเป้าหมาย
15 กลุ่ม

ม.ค. – ก.ย. ๖4

สื่อต่าง ๆ
อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง
ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนา
6 ครั้ง
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ให้คณะกรรมการ คสป.
ประเมินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
๑ ครั้ง
รากและประชารัฐ จังหวัด
จัดการองค์ความรู้สู่การขยายผล ด้าน
๓
การเกษตร ด้านแปรรูป ด้านท่องเที่ยวฯ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3
และประชารัฐ เพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มงาน
ค้นหาผลงานเด่น Bet Practice) ของกลุ่ม
3
องค์กร เครือข่าย ธุรกิจชุมชน
กลุ่มงาน
การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต และการรวมกลุ่ม
3
ผู้ผลิต
เครือข่าย

ม.ค. – ก.ย. ๖4

6 ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ยโสธร และสร้าง
การรับรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
7 การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยสู่
โรงพยาบาลโรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)
8 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ
คณะกรรมการ คสป.และบริษัทประชารัฐฯ
9
10
11
12
13
14

เดือนละ ๑ ครั้ง ม.ค. – ก.ย. ๖4 ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะ
๑๒ คณะ และฝ่าย
เลขานุการคณะ คสป.
ม.ค. – ก.ย. ๖4 คณะทางานวิเคราะห์ฯ
10 กลุ่ม

ม.ค. – ก.ย. ๖4

คณะ คสป. และบริษัท
ประชารัฐ
คณะ คสป. และบริษัท
ประชารัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และบริษัทประชารัฐ
คณะ คสป. และบริษัท
ประชารัฐ
คณะ คสป. และบริษัท
ประชารัฐ

ม.ค. – ก.ย. ๖4

ฝ่ายเลขานุการคณะ
คสป.

มี.ค. – ก.ย. ๖4

คณะ คสป. และบริษัท
ประชารัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และบริษัทประชารัฐ
คณะ คสป. และบริษัท
ประชารัฐ
ฝ่ายเลขานุการคณะ
คสป.
คณะ คสป. และบริษัท
ประชารัฐ

ส.ค. – ก.ย. ๖4
พ.ค. – ก.ย. ๖4
ส.ค. – ก.ย. ๖4
ม.ค. – ก.ย. ๖4
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พัฒ นาการจังหวัด : เสนอให้ มีการเพิ่มเติมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปแตงโมอินทรีย์
จังหวัดยโสธร เป็นกิจกรรม/โครงการในลาดับที่ 15 ซึ่งจากการที่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจ
ราชการที่ 14 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ได้ไปตรวจราชการพื้นที่ปลูกแตงโมอินทรีย์ บ้านเหล่าฝ้าย ตาบลลุมพุก
อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้ให้ข้อแนะนาในการส่งเสริมการปลูกแตงโมอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร
ปลัด จั งหวัด ยโสธร : สื บ เนื่ องจากที่ ได้ไปร่ว มกิจกรรมการจัดจาหน่ายหอมแดงเพื่อช่ว ยเหลื อเกษตรกร
อาเภอค้อวัง ณ หอประชุมวิถีอีสาน จากสภาพปัญหาควรมีการส่งเสริมการแปรรูป ผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 เสนอขอให้ส่วนราชการที่จัดการประชุม สัมมนา หรืออบรม ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นอาหาร/อาหารว่าง
สาหรับผู้เข้าประชุม สัมมนา อบรม โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรจะได้จัดทาแคตตาล็อกรายการผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อให้ส่วนราชการได้พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ปลัดจังหวัดยโสธร : ขอเสนอเพื่อเป็นข้อมูล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้ประกอบด้านความบันเทิง
เครื่องเสียง รถแห่ ในจังหวัดยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ได้ ร่ว มกัน มาร้องขอให้ จั งหวัด หาแนวทางแก้ ไขและเยีย วยา จึงขอให้ ท่ านร่ วมพิ จ ารณาค้ น หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
ประธาน : เนื่องจากเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จะมีอายุครบ 250 ปี ซี่ งถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการสร้างบ้านแปงเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มีดาริจะจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองใน
วาระครบ 250 ปี การก่อตั้งเมืองยโสธร อีกทั้งเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบประวัติความเป็นมาของการตั้งเมืองยโสธร
พร้อมทั้งร่วมแสดงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์คามเจริญรุ่งเรืองของเมืองยโสธร และเพื่อประชาสัม พันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ซึ่งจะมีการประชุมการใช้ชื่อการจัดงานว่า “250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ซึ่งจะได้ขอความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองตลอดปี 2564
ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการทุ ก ท่ า นทั้ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ตั ว แทนส่ ว นราชการ ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) วินัย สมขาว ผู้จดรายงานการประชุม
(นายวินัย สมขาว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
(ลงชื่อ) ยุทธพงษ์ แสงไกร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธพงษ์ แสงไกร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

