รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร(กรอ.จังหวัดยโสธร)
ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร
--------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน)
2. นางสาวสิริมา วัฒโน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
3. นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์
ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
4. นางจุฬาพร กรธนทรัพย์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
5. นายยุทธชัย ครองสิน
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยโสธร
6. นางสาวอารีรัตน์ สินพันธ์
(แทน) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
7. นายสมพล กรธนทรัพย์
(แทน) ประธานสมาพันธ์ SMEs จังหวัดยโสธร
8. นางสาวเตือนใจ สุขขัง
คลังจังหวัดยโสธร
9. นายปิติ วัฒนรัตน์
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
10. นางศิริพรรรณ อันชื่น
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
11. นางขวัญธิดา จิตตะประพันธ์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
12. นางอัญชนา คาดา
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
13. นายพีระวัฒน์ โพธิวัฒน์
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดยโสธร (ด้านเศรษฐกิจ)
14. นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
15. นายฉกาจ การิสุข
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดยโสธร
16. นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท
(แทน) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดยโสธร
17. นายสุกฤษฎิ์ วงศ์สุวพิชญ์
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
3. ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
4. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดยโสธร (ด้านสังคม)
5. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร
6. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธงชัย เอราวัณ
2. นายณัฐดนัย องค์โฆษิต
3. นางสาวสุขฤทัย วัชราธรสุข
4. นางสาวจินตนา สูตรมงคล
5. นางสาวควีนส์ ชาชิโย
6. นายวุฒิพงษ์ วงษ์พานิช

หอการค้าจังหวัดยโสธร
กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดยโสธร
สานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
สานักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร
สานักงานจังหวัดยโสธร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

-2เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร (กรอ.จังหวัดยโสธร)
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 :
ประธาน :

มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ 2 :

เรื่อง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร (กรอ.จังหวัดยโสธร)
1.2 เพื่อให้การพัฒนาการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
จึงได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดยโสธร (กรอ.จังหวัดยโสธร) มาประชุมในวันนี้
รับทราบ

มติที่ประชุม :

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม กรอ.ยส. ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
สานักงานจังหวัดยโสธรได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร (กรอ.จังหวัดยโสธร)
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงาน
การประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด 12 หน้า ในชั้นนี้ ขอให้ กรอ.จังหวัดยโสธร ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมฯ หากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมเป็นประการใด ขอให้แจ้งฝุาย
เลขานุการทราบด้วย และหากไม่มีการแก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ
รับรองรายงานการประชุม กรอ.ยส. ครั้งที่ 3/2559

ระเบียบวาระที่ 3 :

เรื่อง

ฝ่ายเลขานุการ:

ฝ่ายเลขานุการ:
ฝ่ายเลขานุการ :

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติ กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
(1) การแต่งตั้งคณะทางานผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดยโสธร
จังหวัดได้แจ้งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรแต่งตั้งคณะทางาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว
(2) การปิดทางเข้าออกถนนเลี่ยงเมืองบริเวณเชิงสะพานข้ามลาน้าทวน
จังหวัดได้แจ้งให้แขวงทางหลวงยโสธร ดาเนินการปิดทางเข้าออกถนนเลี่ยงเมือง
บริเวณเชิงสะพานข้ามลาน้าทวน (ตรงข้ามร้านเบียร์สด) เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

-3(3) การแก้ไขและปรับปรุงคาสัค่ง ณะกรรมการพัฒนาสนามบินเลิงนกทา
เป็นสนามบินพาณิชย์
ฝ่ายเลขานุการ :
จังหวัดได้แจ้งองค์กรเอกชนของจังหวัดมุกดาหารและอานาจเจริญ
ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบิน
พาณิชย์ และขณะนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอานาจเจริญและสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ยังไม่ได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ให้
จังหวัดทราบ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่
ประธาน :
เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบิน
พาณิชย์ครบแล้ว จังหวัดจะได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจการบิน เข้าร่วมเสวนาหารือ
โดยขอให้ คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดยโสธร ได้ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดต่อไป
ประธานหอการค้าจังหวัด :
ขอเสนอให้มีการ MOU ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดมุกดาหารและ
อานาจเจริญ เพื่อจะได้เกิดแรงผลักดันร่วมกัน
ปธ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัด : อยากเสนอให้มีการจัด Road show ผู้ประกอบการธุรกิจการบินรวมทั้ง
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้ถึงสภาพพื้นที่ ความต้องการของประชาชนรวมทั้ง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 3 จังหวัด (ยโสธร
มุกดาหาร อานาจเจริญ)
ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ : ควรมีการจัดประชุมเชิงวิชาการโดยการประชาคมร่วมกัน เพื่อแสดงข้อมูล
ในเชิงปริมาณให้เห็นถึงความต้องการของทุกภาคส่วน
ปธ.สมาพันธ์ SMEs จังหวัด : เสนอให้มีการเสวนาหารือร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 จังหวัด
โดยใช้วิธี ปรับทุกข์ ผูกมิตร คบคิดร่วมกันพัฒนา
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน : ขอเห็นด้วยกับการจัดเสวนาร่วมกันในการพัฒนาสนามบินเลิงนกทา
(ด้านเศรษฐกิจ)
เป็นสนามบินพาณิชย์ ซึ่งขอเสนอให้สภาองค์กรชุมชนตาบลเข้ามาร่วมเสวนาร่วมกันใน
การผลักดันสนามบินเลิงนกทา
นายธงชัย เอราวัณ :
สนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินที่มีการสร้างได้มาตรฐาน ซึ่งผมเคยดารง
ตาแหน่งประธานหอการค้าจังหวัด ก็ได้มีการผลักดันมาตลอด
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม : ในส่วนของเจ้าภาพของภาคเอกชนในการผลักดันสนามบินเลิงนกทา
ควรมีเจ้าภาพหลัก
ปธ.กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) : ควรมีการจัดกิจกรรมและงานอีเวนท์ต่างๆ ในพื้นที่บริเวณสนามบินเลิงนกทา
เพื่อเกิดการสร้างการรับรู้ให้คนรู้จักพื้นที่ว่าจะมีการผลักดันพื้นที่ตรงนี้เป็นสนามบินเลิงนกทา
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 :
คลังจังหวัด :

เรื่อง

เพื่อทราบ
4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธร
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ในเดือนมกราคม 2559 มีสัญญานขยายตัว
จากเดือนธันวาคม 2558 ในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ปริมาณการใช้
ไฟฟูาในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น ภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้น จากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตมันสาปะหลังและยางพารา ด้านอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ภาคบริการ

ประธาน :

มติที่ประชุม :
ฝ่ายเลขานุการ

-4มีการชะลอลงจากยอดการขายส่งและขายปลีก สาหรับสภาพเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดในเดือนมกราคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนมกราคม 2558 การจ้างงานในเดือนมกราคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2558 ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวลง เมื่อเทียบกับเดือน
มกราคม 2558 เนื่องจากมีการเบิกจ่ายมากในเดือนธันวาคม 2558 ด้านการเงิน
สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของสินเชื่อสูงกว่าเงินฝาก โดยด้าน
สินเชื่อขยายตัวร้อยละ 11.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 14.1 ในเดือนก่อน จาก
การพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนชะลอลง ด้านเงินฝากหดตัว
ร้อยละ -1.7 เท่ากับเดือนก่อน เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงทาให้การออมลดลง
ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้เชิญสถิติจังหวัดยโสธร นาผลวิจัยทุกตัวมา
รายงานในที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธรด้วย รายจ่ายต่อครัวเรือนจังหวัดยโสธร
ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างคนรวยกับคนจนขยายตัวขึ้นมาเล็กน้อย ในการสารวจค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนจังหวัดยโสธรขอให้ทางสถิติจังหวัดได้แยกเป็นรายประชากรในตัวเมืองและ
ประชากรนอกเขตตัวเมืองด้วย
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไปให้เชิญสถิติจังหวัดยโสธร นาผลวิจัย
ทางด้านเศรษฐกิจมารายงานในที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธรด้วย
4.2 การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ/นโยบายรัฐบาล
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบการดาเนิน
มาตรการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย วงเงิ136.275
น
ล้านบาท
จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
(1) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็ระดั
นอยูบ่ ตาบล(ตาบลละ5 ล้านบาท)
 กรอบวงเงิน จานวน79 ตาบลๆละ5 ล้านบาท รวมเป็นเงิน395,000,000 บาท
 เสนอโครงการและงบประมาณฯ จานวน 1,675 โครงการ งบประมาณ
393,398,294 บาท
 ได้รับการอนุมัติฯ จานวน1,675 โครงการ งบประมาณ393,398,294 บาท
 ผลการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559) แยกเป็น
 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
จานวน 328 โครงการ
 ได้ตัวผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1,010 โครงการ
 ดาเนินโครงการเสร็จแล้ว
จานวน 337 โครงการ
 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
จานวน 80,973,804.23 บาท
คิดเป็นร้อยละ 20.58
(2) โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 จังหวัดได้เสนอโครงการและงบประมาณฯ จานวน 22 โครงการ
(53 กิจกรรม) งบประมาณ 15,845,600 บาท ได้รับการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณฯ จานวน 20 โครงการ (51 กิจกรรม) งบประมาณ 14,901,370 บาท
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-

ประธาน :
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

 ผลการดาเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณฯ
(ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
 ดาเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
และมีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการฯ จานวน 1,888,858 บาท
(3) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ระยะที่ 1 โครงการ/กิจกรรมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
 เสนอโครงการ จานวน 29 โครงการ งบประมาณ 45,569,550 บาท
 ได้รับอนุมัติ จานวน 29 โครงการ งบประมาณ45,569,550 บาท แยกเป็น
 ค่าวัสดุ จานวน 26,088,450 บาท
 ค่าแรงงาน จานวน 19,481,100 บาท
 ผลการเบิกจ่าย จานวน 30,674,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.31
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559) แยกเป็น
 ค่าวัสดุ จานวน 25,172,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.49
 ค่าแรงงาน จานวน 5,501,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.24
- ระยะที่ 2 โครงการ/กิจกรรมด้านการเกษตรอื่นๆ อาชีพนอกภาค
การเกษตร งานหัตถกรรม และการจ้างงาน
 เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ: จานวน 89 โครงการ งบประมาณ85.846 ล้านบาท
แยกเป็น
 ส่วนที่ 1 : พืชน้าน้อย จานวน 13 โครงการ งบประมาณ8.343 ล้านบาท
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบตามจานวนที่เสนอขอ
 ส่วนที่ 2 : เกษตรอื่น จานวน61 โครงการ งบประมาณ68.616 ล้านบาท
(อยู่ระหว่างการพิจารณา)
 ส่วนที่ 3 : นอกภาคการเกษตร จานวน 15 โครงการ งบประมาณ
8.886 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบตาม
จานวนที่เสนอขอ
ขอให้ฝุายเลขานุการได้นามติที่ประชุม ครม. หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เข้าที่ประชุ.จัมงหวั
กรอดยโสธรด้วย
รับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการได้นามติที่ประชุม ครม. หรือข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ
เข้าที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร
4.3 ผลการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี
กับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกองบิน 7 อาคารกองบังคับการกองบิน 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนภาคเอกชน
จากส่วนกลาง ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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มติที่ประชุม :

สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนใน
คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง เพื่อหารือเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การดาเนินนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล “การดาเนินนโยบายประชารัฐ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน” กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ /
โคขุนอย่างครบวงจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทย (โคขุนศรีวิชัย) โดยสรุปผลการ
ประชุม ดังนี้
1) ประเด็นการนาเสนอเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการดาเนินงาน
ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่
การดาเนินการด้านยางพารา การดาเนินการด้านปาล์มน้ามั น การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวการดาเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
2) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จานวน2 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื
/โคขุ้อ น
อย่างครบวงจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(โคขุนศรีวิชัย)
3) ข้อเสนอของส่วนราชการ จานวน2 ประเด็น
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 :

เรื่อง

ประธาน :

เพื่อพิจารณา
5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและการจัดระบบการรวบรวมสินค้า
จากเกษตรกรสู่ตลาด
อยากเห็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่ออกมาจากคณะกรรมการ กรอ.
จังหวัดยโสธร ในเรื่องสนามบินก็เป็นประเด็นที่ต้องนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดยโสธรได้กาหนดตาแหน่งการพัฒนาใน 3 เรื่องได้แก่ เกษตรอินทรีย์ วิถีอิสาน
และการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสามเรื่องจะเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งการขับเคลื่อนทั้งสามเรื่องนี้
จะมีคณะทางานขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตร
อินทรีย์จังหวัดยโสธร คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร และ
คณะกรรมการเสริมสร้างวิถีอิสาน จังหวัดยโสธรเป็นเมืองที่มีโอกาสและความเข้มแข็ง
แต่ในมุมมองของคนในพื้นที่จะมองว่าจังหวัดยโสธรขาดโอกาสในการพัฒนา ซึ่งถ้าหาก
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภัยใน สิ่งแวดล้อมต่างๆ ยโสธรมีโอกาส
ในอนาคตสูงเพียงแต่เราจะช่วยกันผลักดันได้ตรงจุดหรือไม่ ในความที่เป็นจังหวัด
ขนาดเล็กและยังไม่เจริญคือจุดแข็งของยโสธร ในความที่ยังเป็นจังหวัดที่สงบไม่ควร
ที่จะไปเน้นให้มีความเจริญให้มากกว่านี้ เพราะถ้าในอีก 20 ปีข้างหน้าเราทิ้งสิ่งที่เป็นอยู่
ในวันนี้เราจะไม่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ถ้าเรายังรักษารูปลักษณ์เมืองยโสธรไว้ได้ก็จะ
มีความแตกต่าง(Differentiation) โอกาสในเรื่องของGreen product กระแสวิถีธรรมชาติ
จังหวัดยโสธรนั้นได้เปรียบในเชิงโอกาสที่สูง และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
จังหวัดยโสธรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “โครงการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” โดยแก้ไขปัญหาเกษตรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
เป็นตัวนาซึ่งจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มากที่สุด
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ฝ่ายเลขานุการ :
ประธาน :

ในประเทศ นับเป็นโอกาสที่จังหวัดยโสธรได้เป็นต้นแบบ และผมจะได้เปิดแคมเปญ
“Yasothon The Land of Organic เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” เป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่าของทุกคน ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค รวมทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการก็ได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม (Yasothon organic
for better living of all.) ซึ่งจะปลุกกระแสรณรงค์ให้ทั้งจังหวัดเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์
ซึ่งจะทาปูายรณรงค์ ณ สถานที่สาคัญทั่วจังหวัด ซึ่งได้กาหนดภาพในอนาคตเกษตร
อินทรีย์จังหวัดยโสธร 15 ประเด็น ได้แก่ 1) ยโสธรมีเกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์เพิ่ม
มากขึ้น 2) ยโสธรจะมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 3) ยโสธรจะมี
ประเภทพืชและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่หลากหลายชนิด 4) มีตลาดกลางในการ
รวบรวมและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 5) ยโสธรมีตราสินค้ากลาง (Brand)
สาหรับเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 6) คนยโสธรมีการบริโภคผลผลิตจากเกษตร
อินทรีย์ภายในจังหวัดมากขึ้น 7) มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในปริมาณ
และราคาที่สูงขึ้น 8) มีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร และการทาเกษตรอินทรีย์ 9) มีร้านอาหารเกษตรอินทรีย์ที่มี
ชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดยโสธร 10) มีสถาบันหรือศูนย์การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในจังหวัดยโสธร 11) มีการแปรรูปผลผลิตเกษตร
อินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 12) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อยู่ในจังหวัดยโสธร
13) ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในจังหวัดยโสธรลดลง 14) มีโรงสีกลางตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์สากลอยู่ในจังหวัด 15) คนยโสธรร่วมรับรู้ในความเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ใน
เรื่องการทาปลาส้มจังหวัดยโสธรขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าจังหวัดยโสธรผลิตปลาส้ม
ออกมาจาหน่ายจานวนมากแต่ต้องนาเข้าวัตถุดิบจากที่อื่น ซึ่งสานักงานประมงจังหวัด
ยโสธรได้มีการทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนเพื่อเป็นวัตถุดิบปลาส้ม ในเรื่องของการทา
หมอนขิดนั้นวัตถุดิบนั้นหายากเพราะหานุ่นยากขึ้น ซึ่งได้มีแนวคิดการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจากนุ่นมาเป็นยางพารา โดยได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ทดลอง ในเรื่องของเครื่องจักสานวัตถุดิบนั้นส่วนใหญ่นาเข้ามาจากจังหวัดอื่นๆ และใน
ผลผลิตเกษตรอื่นๆ ก็จะเห็นตัวเลขการนาเข้ามาจากจังหวัดอื่นๆ มาก ซึ่งมีแนวคิดว่า
ควรมีการส่งเสริมแบบ Zoning ในการปลูกผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับการบริโภค
ในจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร ได้ช่วยกันร่วมผลักดันในเรื่องดังกล่าว
ในเรื่องตลาดนั้นผมได้ประสานทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจาประเทศ
ไทยในการเข้าร่วมงาน Thai Festival ณ ประเทศญี่ปุน ซึ่งผมได้แจ้งว่าในปี 2560
จังหวัดยโสธรขอเข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และวัฒธรรมของจังหวัดยโสธร
ขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการขับเคลื่อนตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัดยโสธร
ในส่วนของโลจิสติกส์ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดยโสธร
ขอให้ทางสานักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ได้ช่วยผลักดันในการเดินทางมาจังหวัด
ยโสธร เช่น การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารต่อมายังจังหวัดยโสธร ซึ่งในการมีรถตู้
บริการจากสนามบินมายังจังหวัดยโสธร นั้น มีขั้นตอนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
และการเดินทางในพื้นที่จังหวัดยโสธร จะมีรถเช่าหรือรถบริการหรือไม่

-8ผู้แทน สนง.ขนส่งจังหวัด :
ในการเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จะมีรถตู้ และ
รถแทกซี่ ให้บริการในส่วนนั้น ซึ่งการเหมามายังจังหวัดยโสธรจะมีค่าบริการ 1,000 –
1,500 บาท การที่รถจะเข้าไปให้บริการที่นั้นจะอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน
ซึ่งจะต้องมีการหารืออีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นรถรับจ้างที่ถูกกฎหมายจะเป็นรถโดยสารไม่
ประจาทาง เดิมจะมีรถปูายทะเบียนสีเหลือง เลขหน้า 30 แต่เนื่องจากมีการจัดระเบียบ
ใหม่ ก็จะมีรถ VIP อีกประเภทหนึ่งคือรถ 10 ที่นั่ง สามารถจดเป็นปูายทะเบียนสีน้าเงิน
เลขหน้า 36 ซึ่งจะต้องมีการติด GPS
ปธ.กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) : ตอนนี้การจัดระเบียบผู้ให้บริการรถรับจ้างในท่าอากาศยานนานาชาติ
อุบลราชธานี จะต้องเข้าไปจอดอย่างไรให้ถูกต้อง และการให้บริการนั้นควรจะต้องมีการ
ปรับให้เข้าตามยุคสมัยตามกระแสโลกาภิวัฒน์
ประธาน :
หากกรณีรถตู้โรงแรมที่ให้บริการรับผู้โดยสารจากสนามบินนั้นมีขั้นตอน
ต้องปฏิบัติอย่างไร
ผู้แทน สนง.ขนส่งจังหวัด :
ในการจดทะเบียนรถตู้ที่ให้บริการของโรงแรมสามารถจดทะเบียนได้ตาม
พรบ.รถยนต์ ที่เป็นรถบริการธุรกิจ
ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ : การให้บริการรถรับจ้างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีนั้น
มีรถเช่าจากสนามบินในราคาต่างๆ และยังมีรถตู้โดยสารประจาทางจากสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอุบลราชธานีนั้นมีเที่ยวเสริมมากขึ้น และสาหรับรถสองแถวโดยสาร
ภายในเมืองยโสธรอยากให้มีบริการเพิ่มในส่วนนี้
ผู้แทน สนง.ขนส่งจังหวัด :
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ รถโดยสารสองแถวสายหมวด 1 สายตาดทอง –
บ้านบาก (เริ่มจากบ้านตาดทองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 – โรงพยาบาล
ยโสธร – โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ – ถนนวิทยะธารงค์ – ตลาดสดเทศบาล 1 –
แยกน้าคาน้อย – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร – แยกน้าคาน้อย – ตลาดสด
เทศบาล 1 – โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ – ที่ว่าการอาเภอเมืองยโสธร – ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร – โรงเรียนยโสธรพิทยาคม – บ้านสาราญ – สานักงานขนส่งจังหวัด
ยโสธร – บ้านบาก) ได้กาหนดเส้นทางแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และได้
ประกาศรับคาขอแล้ว ผู้ยื่นคาขอแล้วคือบริษัทสายันต์เดินรถ ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบก ประจาจังหวัดยโสธรพิจารณา
ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ : ในการเพิ่มเส้นทางใหม่จะต้องดาเนินการอย่างไร
ผู้แทน สนง.ขนส่งจังหวัด :
ในการขอเพิ่มเส้นทางใหม่จะต้องมีการทาข้อมูล เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบก ประจาจังหวัดยโสธร เพื่อเสนอไปยังกรมการขนส่งทางบก
ประธาน :
ขอให้ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ได้ร่างเส้นทางที่จะเสนอให้มีการ
บริการรถโดยสาร และควรจะมีศูนย์ให้ข้อมูลผู้ประกอบการรถโดยสารเพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-95.2 ความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีสรรพากร
ประธานหอการค้า :
ด้วยหอการค้าจังหวัดยโสธร ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกและผู้ประกอบการ
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล
และบุคคลธรรมดาของพื้นที่จังหวัดยโสธร ในอัตราที่สูงจากความเป็นจริง 5 เท่า
และ 10 เท่า ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความจาเป็นที่รัฐบาลต้องหารายได้เพิ่ม แต่ควรอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ของผู้ประกอบการ และประกอบสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่
ฟื้นตัว อันส่งผลกระทบต่อยอดขายของสมาชิกและผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ในสภาวะขาด
สภาพคล่อง หากถูกซ้าเติมจากการเรียกเก็บภาษีที่สูงเกินไป อาจทาให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถดาเนินธุรกิจต่อไป อันจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัด ส่งผลต่อการ
จ้างแรงงาน
แนวทางแก้ไขที่อยากเสนอ คือ การตั้งคณะทางานในการร่วมแก้ปัญหา
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประนีประนอมผู้เสียภาษี ซึ่งผู้เสียภาษีก็ยินดีที่จะเสีย
แต่อัตราการเสียนั้นสูงเกินไป
สรรพากรพื้นที่จังหวัดยโสธร : จากการตรวจราชการในพื้นที่ของสรรพากรภาค 9 เมื่อเดือนมกราคม 2559
ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดยโสธรได้หารือกับทางสานักงานสรรพากรภาค 9 ในเรื่องการ
เสียภาษีเยอะของผู้ประกอบการ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เดิมจังหวัดยโสธรเรียก
เก็บภาษีที่ต่ากว่าเปูามาโดยตลอด จากการตรวจสอบการเสียภาษีของสถาน
ประกอบการนั้น อัตราการเสียไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงผลประกอบการนับว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี และในรายของนิติบุคคลส่วนใหญ่จ้างสานักงานบัญชีดาเนินการ ซึ่งข้อมูลทาง
บัญชีนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเป็นจานวนมาก นอกจากภาษีเงินได้ นิติบุคคล แล้วยังมี
ภาษี Vat ซึ่งผู้ประกอบการบางรายไม่มีการเสียภาษี ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนจากกรมว่า
ผู้ประกอบการไม่ออกใบกากับภาษีและเอาใบกากับภาษีไปขาย ในการเสียภาษีนั้นเราได้
ดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจภาษีได้ดาเนินการคัด
ผู้ประกอบการรายใหญ่ และเป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการดี โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ผู้ประกอบการบางรายขอคืนภาษีหลวงจานวนมาก แต่ไม่มีการเสียภาษี Vat เป็นเวลา
สองปีติดต่อกัน ผู้ประกอบการได้ร้องเรียนไปยังกรมสรรพากร ซึ่งได้ส่งข้อมูลทุกอย่างไป
ที่กรมฯ และให้กรมฯเป็นผู้ตัดสินเนื่องจากสานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธรไม่มีอานาจใน
การพิจารณาอัตราที่ต้องเสียภาษี การเสียภาษีช้านั้นมีทั้งค่าปรับ เช่น Vat เสียค่าปรับ
ร้อยละ 20 และดอกเบี้ย ในกรณีตรวจก็มีวันกาหนดสาเร็จภายในกี่เดือนถ้าไม่เสร็จต้อง
ขอขยายเวลา ซึ่งมีข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อเสนอทางหอการค้าจังหวัด
ยโสธรให้ตั้งคณะทางานนั้น ประเด็น ปัญหาเป็นประเด็นระดับประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุน SMEs และมีการทาบัญชีที่เป็นมาตรฐาน และเมื่อปลายปีที่ผ่านมาถ้า
SMEs จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการลงบัญชี จะหักค่าใช้จ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2 เท่า กรมสรรพากรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบัญชี ซึ่ง
นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาสามารถทาเป็นงานอดิเรกได้ ในช่วงที่ว่างจากการเรียนมา
ฝึกปฏิบัติจริงกับโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งสรรพากรพื้นที่จังหวัดจะได้ฝึกอบรมนักศึกษา
เหล่านี้ และค่าจ้างนักศึกษาสามารถหักภาษีได้สองเท่าเพื่อนักศึกษามีรายได้และเป็นการ
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หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งผู้ประกอบการที่อยากได้นักศึกษา
ทาบัญชีสามรถติดต่อได้ที่สรรพากรพื้นที่ ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งไปยังวิทยาลัยเทคนิค ใน
การคัดเลือกนักศึกษา ในเรื่องการจัดทาบัญชีของ SMEs เมื่อต้นเดือนได้มีพระราช
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีเดียว โดยการไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง แต่ SMEs
จะต้องจดแจ้งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ในปี 2559 จะงดเว้นการเสียภาษีเงินได้
ในกรณีที่ยอดขายไม่ถีง 30 ล้านบาท สาหรับรายที่เกิน 30 ล้านบาท จะลดอัตราภาษี
ในปี 2562 ผู้จะขอยื่นกู้ธนาคารได้จะต้องเป็นบัญชีที่ยื่นเสียภาษีเท่านั้น เพราะปัจจุบัน
บัญชีที่ยื่นกู้กับสถาบันการเงินเป็นบัญชีที่ไม่ตรงกัน
ประธาน :
1) การเสียภาษีไม่ถูกต้องจะทาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้เสียภาษี
ที่ถูกต้องบ่อมแบกภาระต้นทุนมากกว่า 2) การเสียภาษีที่ท่านสรรพากรชี้แจงนั้นอยู่ใน
สานวน ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกรมสรรพากร 3) จังหวัดยโสธรผู้ประกอบการ SMEs
ที่มาจดแจ้งฯ มีไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ ขอให้ทาง
หอการค้าจังหวัดยโสธรและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ช่วยทาความเข้าใจให้ถึง
ผู้ประกอบการทั้งหมด
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม : ขอให้สรรพากรพื้นที่ยโสธรผ่อนปรนแรงกดดันจากการเรียกเก็บภาษี เพื่อให้
ธุรกิจสามารถดาเนินการต่อไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซาในขณะนี้ เพราะ
ผู้ประกอบการจะขาดสภาพคล่อง หากนาเงินที่เตรียมไว้เพื่อดาเนินธุรกิจมาชาระภาษีที่
มากผิดปกติ จะเป็นปัญหาให้ธุรกิจไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้และต้องปิดกิจการลง
ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ การจ้างแรงงาน และปัญหาสังคมตามมาอันจะเป็นเหตุให้นโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลไม่ประสบผลสาเร็จ
สรรพากรพื้นที่จังหวัดยโสธร : กรณีสานวนตรวจสอบภาษีหากผลจากการพิจารณาเป็นประการใด
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม :
ให้หอการค้าจังหวัดยโสธร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เสนอเรื่อง
ดังกล่าวไปยังหอการค้าประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยขอให้เสนอเชิงนโยบายในการผ่อน
ผันหรือยกเว้นให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินการได้ ในส่วนของจังหวัดให้เสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
เสนอต่อไปยัง กรอ.ส่วนกลาง
ระเบียบวาระที่ 6 :
เรื่องอื่นๆ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม : ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ทางวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ได้ทาหลักสูตรลาบยโสธร ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน :
การแข่งขันลาบยโสธรจะมีการแข่งขันในวันที่ 19 มีนาคม 2559
ณ งาน Lady fair ลานวิมานพญาแถน

-11ปธ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัด : ในเรื่องการผลักดันนวัตกรรมพิเศษเกษตรอินทรีย์ ขอให้เสนอความต่อเนื่อง
ในที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร อยากให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อที่ทางการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จะได้ดูแลการใช้ไฟ
ของผู้ประกอบการโรงงาน หรือการจัดทา Zoning ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ได้ทาเรื่องขอทราบผลการขยายเขตไฟฟูาไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบจากส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสภาอุตสาหกรรมจะได้มีข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุนจะได้มีข้อมูล
ประธาน :
ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการ (เลขาธิการหอการค้าจังหวัด และเลขาธิการสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัด และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด) จัดส่งเรื่องที่จะเข้าที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร ให้ฝุายเลขานุการ
เพื่อจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเป็นครั้งๆ ไป และในที่ประชุมองค์กรให้มี
เรื่องเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร ให้เป็นมติของภาคเอกชนเห็นควรนาเข้า
ที่ประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร เพื่อให้เป็นระบบ และให้ฝุายเลขานุการ กรอ.จังหวัดยโสธร
ได้จัดทาปฏิทินกาหนดวันประชุม คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.35 น.
ลงชื่อ
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