รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
ครั้งที่ 2/๒๕๖4
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
................................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายสมเพชร สร๎อยสระคู
๒. พ.อ. มงกุฎ แก๎วพรหม
๓. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
๔. นายสมเกียรติ เบญจขันธ์
๕. นายประวิทย์ แสงสวําง
๖. นายดาวคะนอง เวฬุวนารักษ์
๗. นายวิริยะ แก๎วคง
๘. นายชาติชาย ยิ้มเครือ
๙. นายธีรพงศ์ ไชยราช
10. นายนรินทร์ ราชชมพู
11. นายพนม สิงห์สาย
12. นายประสิทธิ์ สิงห์ชา
13. นายพุทธพงศ์ ชอบศิลป์
14. นางสาวอลเวล ศรีหิรัญ
15. นางปวินา ภูํระหงษ์
16. นางสาวเข็มทอง สมสินธ์
17. นายพงศพัศ คาศรี
18. นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก๎ว
19. นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์
20. นายนฤพล สีลวานิช
21. นายธนะพล ตัฒยะกุล
22. นายเสถียร สายกันดก

รองผู๎วําราชการจังหวัดยโสธร
ประธานอนุกรรมการ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท)
รองประธานอนุกรรมการ
ปลัดจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
แทนอัยการจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
แทนนายอาเภอเลิงนกทา
อนุกรรมการ
แทนนายอาเภอทรายมูล
อนุกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
แทนธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
อนุกรรมการ
พัฒนาการจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
แทนเกษตรจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคง
อนุกรรมการ
ของมนุษย์จังหวัดยโสธร
พาณิชย์จังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
แทนหัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อนุกรรมการ
จังหวัดยโสธร
แทนผู๎อานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
อนุกรรมการ
จังหวัดยโสธร
แทนผู๎อานวยการโครงการชลประทาน อนุกรรมการ
จังหวัดยโสธร
แทนผู๎อานวยการสานักจัดการทรัพยากร อนุกรรมการ
ป่าไม๎ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
แทนผู๎อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ อนุกรรมการ
ที่ 9 อุบลราชธานี
แทนผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรน้า อนุกรรมการ
ภาค 11 อุบลราชธานี
แทนผู๎อานวยการสานักงานเจ๎าทําภูมิภาค อนุกรรมการ
สาขาอุบลราชธานี
ผู๎อานวยการสานักงานธนาคาร
อนุกรรมการ
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดยโสธร
21. นายสมัย...

-223. นายสมาน วุฒิเสลา

นายกเทศมนตรีตาบลบุํงค๎า

อนุกรรมการ

24. นางสาวยุพิน พันธ์ศรี

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงมะไฟ

อนุกรรมการ

25. นายจรัญ กาญจนสาธิต

แทนประธานคณะกรรมการบริหาร
เครือขําย ทสม.จังหวัดยโสธร
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดยโสธร

อนุกรรมการ

26. นายไกร เอี่ยมจุฬา
27. นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์
28. นางวนิดา อามาตย์ทัศน์
29. นายอิทธิพล กาฬอํอนศรี
30. นายฉกาจ การิสุข
31. นายคลอน ปานทอง
32. นางสาวเพลินพิศ วงษ์แก๎ว
33. นายตรีปพัฒน์ พรศุภสิทธิ์
34. นายชาญณรงค์ เพชรดี

อนุกรรมการ
และเลขานุการรํวม
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ อนุกรรมการ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร
และเลขานุการรํวม
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
และเลขานุการรํวม
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการ
และเลขานุการรํวม
ผู๎อานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์
อนุกรรมการ
และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
และผู๎ชํวยเลขานุการรํวม
ผู๎อานวยการสํวนทรัพยากรธรรมชาติ
อนุกรรมการ
และผู๎ชํวยเลขานุการรํวม
หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการที่ดิน
อนุกรรมการ
และผู๎ชํวยเลขานุการรํวม
ผู๎อานวยการกลุํมจัดตั้งและสํงเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
และผู๎ชํวยเลขานุการรํวม
ผู๎อานวยการศูนย์ป่าไม๎ยโสธร
อนุกรรมการ
และผู๎ชํวยเลขานุการรํวม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู๎อานวยการสานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี
๒. ประมงจังหวัดยโสธร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ ไชยบัวรินทร์
๒. นายสมจิตร วงศ์สมัคร
๓. ส.ต.ท. ชานนท์ แสนเริง
๔. นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง
๕. นางสาวจริยา โคตรสมบัติ
๖. นายภาณุพงศ์ ศรีวิเศษ
๗. นายวัชรากร นามแก๎ว

ติดราชการ
ติดราชการ

เทศบาลตาบลบุํงค๎า
เทศบาลตาบลบุํงค๎า
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1...

-3ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานอนุกรรมการ : ขอเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 วันนี้ทํานผู๎วําราชการจังหวัดยโสธรติดภารกิจรํวมกับ
นายกเหลํากาชาดจังหวัดยโสธร เดินทางไปมอบบ๎านให๎กับผู๎ด๎อยโอกาสไมํมีบ๎านอยูํอาศัย ท๎องที่อาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร ในเวลาเดียวกัน จึงได๎มอบหมายให๎ทาหน๎าที่ประธานการประชุมแทน และมีเรื่องแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบดังนี้
1. สถานการณ์การแพรํระบาดทางโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้มีผู๎ติด
เชื้อและผู๎เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดยโสธรกาลังเรํงรัดการฉีดวัคซีนเพื่อให๎เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุํมที่
มีความเสี่ยงสูง และกาลังดาเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่อาเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลในทุกพื้นที่
2. วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดประชุมสภาผู๎แทนราษฎร เพื่ออภิปรายทั่วไป และลงมติไมํ
ไว๎วางใจรัฐบาล (31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564) ซึ่งทางจังหวัดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะต๎องติดตามหากมี
การพาดพิงจะได๎เตรียมเอกสารหรือข๎อมูลชี้แจงในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานอนุกรรมการ : มอบหมายให๎ฝ่าย
เลขานุการดาเนินการ
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ยโสธร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้ง
ที่ 1/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร (หลังใหมํ) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช.จังหวัด ได๎สํงให๎
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบแล๎ว ตามหนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0014.3/ว 3301 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
นายสมเพชร สร้ อยสระคู รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดยโสธร ประธานอนุ กรรมการ : ขอให๎
อนุกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ถ๎าไมํมีแก๎ไขขอให๎รับรองรายงานการประชุมหรือหากตรวจสอบแล๎วมี
การแก๎ไข สามารถแจ๎งฝ่ายเลขานุการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร เพื่อแก๎ไข
ภายหลังตํอไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
3.1 การดาเนินการตามระเบียบวาระที่ 3.1 (1) ให๎ คทช.จังหวัด มอบหมายหนํวยงาน ยื่นขอ
อนุญาต/จัดทาสัญญา/อื่น ๆ ตามกฎหมายแตํละพื้นที่ ซึ่งจังหวัดยโสธร มีพื้นที่เป้าหมายดาเนินการ จัดที่ดินทากิน
ให๎ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล จานวน 3 พื้นที่
นายยศวัฒน์ เธี ยรสวั สดิ์ ผู้ อานวยการสานั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
จั งหวัดยโสธร อนุ กรรมการและเลขานุการร่ วม : ตามที่จังหวัดยโสธร ได๎ยื่นขออนุญาตเข๎าทาประโยชน์ในพื้นที่
ป่าสงวนแหํงชาติ จานวน 3 พื้นที่ ได๎แกํ
1) ป่าสงวนแหํงชาติป่าดงปอและป่าดงบังอี่ เนื้อที่ 14,541-0-14.74 ไรํ
2) ป่าสงวนแหํงชาติป่าดงบังอี่ เนื้อที่ 3,893-1-48.27 ไรํ
3) ป่าสงวนแหํงชาติป่าดงมะไฟ เนื้อที่ 840-0-49.61 ไรํ
โดยได๎ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตใช๎ พื้ น ที่ ทั้ ง 3 พื้ น ที่ แ ล๎ ว ขณะนี้ อ ยูํ ร ะหวํ า งการด าเนิ น การ
ตรวจสอบสภาพป่าและดาเนินการตามระเบียบตํอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนิน…

-43.2 การดาเนินการตามระเบียบวาระที่ 4.1 การดาเนินการตามบัญชีรายชื่อป่าสงวนแหํงชาติ
รายจังหวัดที่เหลือจานวน 2.1 ล๎านไรํ โดยในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีเป้าหมายให๎ดาเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ
ป่าดงบังอี่ เนื้อที่ประมาณ 2,510 ไรํ
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ยโสธร อนุกรรมการและเลขานุการร่วม : การดาเนินการตามบัญชีรายชื่อป่าสงวนแหํงชาติรายจังหวัดที่เหลือจานวน
2.1 ล๎านไรํ โดยในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีเป้าหมายให๎ดาเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติป่าดงบังอี่ เนื้อที่ประมาณ
2,510 ไรํ ซึ่งในการประชุม คทช.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให๎สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม๎ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เรํงรัดดาเนินการสารวจข๎อมูล แล๎วนาข๎อมูลเข๎าพิจารณาในที่ประชุม คทช.
จังหวัด ครั้งตํอไป โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร และสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม๎ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได๎ออกไปดาเนินการตรวจสอบทบทวนข๎อมูลขอบเขตพื้นที่ ทากินและข๎อมูลรายชื่อ
ผู๎ครอบครองแล๎ว มีเนื้อที่จานวนไรํ 1,548 -0- 70.89 ไรํ ราษฎรผู๎ครอบครองจานวน 195 ราย 231 แปลง
ซึ่งรายละเอียดจะได๎ให๎ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระตํอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานอนุกรรมการ : มอบหมายให๎ฝ่าย
เลขานุการดาเนินการ
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม : แจ๎งวํามีเรื่องแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ ดังนี้
4.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 4508 ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2564 สํงส าเนาหนั งสื อคณะกรรมการพิจารณาการใช๎ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหํ งชาติ ดํว นที่สุ ด ที่ ทส
1602.52/12458 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และข๎อมูลพื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแหํงชาติที่ดาเนินการ จัด
ที่ดินให๎ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่ยังไมํได๎สํงเรื่องขอใช๎พื้นที่ป่า (ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) และขอให๎จังหวัด
เรํงรัดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และเรํงรัดการยื่นคาขออนุญาตเข๎าทา
ประโยชน์หรืออยูํอาศัยภายในเขตป่าสงวนแหํงชาติ มีรายละเอียดที่ คทช. จังหวัดยโสธรจะต๎องพิจารณา ดังนี้
1) การดาเนิ นการกรณีคณะอนุกรรมการจัดหาที่ ดินได๎ เห็ นชอบให๎ นาพื้นที่ เป้ าหมาย
ไปดาเนินการจัดที่ดินทากินให๎ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต๎ คทช. โดยให๎ คทช.จังหวัด มอบหมายหนํวยงานยื่นขอ
อนุญาต/จัดทาสัญญา/อื่นๆ ตามกฎหมายแตํละประเภทพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได๎
เห็นชอบให๎นาพื้นที่เป้าหมายไปดาเนินการ จัดที่ดินทากินให๎ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจานวน 3 พื้นที่ ได๎แกํ
- ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ เนื้อที่จานวน 14,541-0-14.74 ไรํ
- ป่าดงบังอี่ เนื้อที่จานวน 3,893-1-48.27 ไรํ
-ป่าดงมะไฟ เนื้อที่จานวน 840-0-49.61 ไรํ
โดยส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล๎ อมจั งหวั ดยโสธร ก าลั งด าเนิ นการ
ตรวจสอบสภาพป่าและรายงานให๎ผู๎วําราชการจังหวัดยโสธร เพื่อโปรดพิจารณาให๎ความเห็นในการขออนุญาตใช๎พื้นที่
ป่าสงวนแหํงชาติ ทั้ง 3 พื้นที่และดาเนินการตามกฎหมายตํอไป
2) การดาเนินการกรณีป่าสงวนแหํงชาติ เป้าหมายรายจังหวัดที่เหลือ จานวน 2.1 ล๎านไรํ
โดยในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีรายชื่อป่าสงวนแหํงชาติที่จะต๎องนามาดาเนินการจัดที่ดินทากินให๎ชุมชนในพื้นที่ป่าดงบังอี่
ขอบเขตพื้นทีจ่ านวน 2,510 ไรํ ซึ่งยังไมํได๎รับความเห็นชอบจาก คทช.จังหวัด ซึ่งจะให๎หนํวยงานเจ๎าของพื้นที่รายงาน
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาตํอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 คาสั่งคณะ...

-54.2 คาสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ที่ 8142/2564 ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2564
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ยโสธร อนุกรรมการและเลขานุการร่วม : มอบให๎ผู๎ชํวยเลขานุการชี้แจง
นายคลอน ปานทอง ผู้อานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ :
ในการดาเนินการที่ผํานมาคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ได๎มีการแตํงตั้งคณะทางานสารวจ
ข๎อมูล และคณะทางานจัดที่ดิน ที่ระบุองค์ประกอบคณะทางานและพื้นที่ดาเนินการเฉพาะพื้นที่ ทาให๎เมื่อมีพื้นที่
เป้าหมายให๎ดาเนินการใหมํจะต๎องดาเนินการแตํงตั้งคณะทางานใหมํด๎วย สาหรับคณะทางานสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
และการตลาด ได๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะทางานที่เป็นปัจจุบันแล๎ว ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินการของ คทช.จังหวัด ที่มี
หน๎าที่และอานาจ ในการสารวจตรวจสอบจัดทาข๎อมูลที่ดิน แผนที่ขอบเขตที่จะจัดที่ดินทากินให๎ชุมชนหรือที่อยูํอาศัย
เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติกาหนด จึงได๎แตํงตั้งคณะทางานภายใต๎คณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จานวน 2 คณะ โดยมีองค์ประกอบ อานาจและหน๎าที่ ดังนี้
1. คณะทางานจัดหาที่ดิน
1.1 องค์ประกอบ
1) นายอาเภอท๎องที่
ประธานคณะทางาน
2) รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท)
คณะทางาน
3) เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
คณะทางาน
4) หัวหน๎าหนํวยป้องกันและพัฒนาป่าไม๎ ในเขตพื้นที่
คณะทางาน
5) นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตพื้นที่
คณะทางาน
6) กานัน/ผู๎ใหญํบ๎านท๎องที่
คณะทางาน
7) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
คณะทางาน
8) เจ๎าหน๎าที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 7
คณะทางาน
ผู๎ปฏิบัติงาน คทช. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
9) ผู๎อานวยการสํวนทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทางาน/
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร เลขานุการ
10) เจ๎าหน๎าที่สํวนทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทางาน/
ที่ได๎รับมอบหมาย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร
1.2 หน๎าที่และอานาจ
1) ตรวจสอบ/รวบรวมข๎อมูลและแก๎ไขปัญหาการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทากิน
ให๎ชุมชนจังหวัดยโสธร ให๎สามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางโครงการที่กาหนด
2) รณรงค์สร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจแกํราษฎรที่เข๎ารํวมโครงการและผลักดันให๎
เกิดการมีสํวนรํวมในการตรวจสอบแนวเขต และสนับสนุนข๎อมูลผู๎มีสิทธิ์อยํางถูกต๎อง เป็นธรรม ภายใต๎หลักเกณฑ์ที่
กาหนด
3) ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รํวมกันพิจารณากาหนดพื้นที่สํวนกลางเพื่อ
พัฒนาโครงสร๎ างพื้ นฐานกํ อสร๎ างระบบด๎ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการสนั บสนุนในการสํ งเสริมพัฒนาอาชี พ
การตลาด การสหกรณ์ พัฒนาแหลํงน้าและสิ่งแวดล๎อมหรือกิจกรรมอื่นที่ทาให๎คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และ
รวบรวมข๎อมูลนาเสนอผู๎วําราชการจังหวัด ประกอบการขออนุญาตใช๎พื้นที่ตามระเบียบกฎหมายตํอไป
4) จัดทาสรุป…

-64) จัดทาสรุปแนวเขต และบัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎ารํวมโครงการเป็นไปตามแนวทาง/
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยผํานความเห็นชอบจาก อปท. ท๎องที่ เพื่อเสนอตํอคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
(คทช.จังหวัด) นาไปสูํการยื่นคาขออนุญาตใช๎พื้นที่ตามระเบียบตํอไป
5) แตํงตั้งคณะทางานหรือเจ๎าหน๎าที่ เพื่อดาเนินการหรือปฏิบัติงานใดๆ เพื่อให๎การ
ดาเนินงานตามโครงการ คทช.นาไปสูํความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได๎รับมอบหมาย
6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
หรือผู๎วําราชการจังหวัดมอบหมาย
2. คณะทางานจัดที่ดิน
2.1 องค์ประกอบ
1) นายอาเภอท๎องที่
ประธานคณะทางาน
2) เจ๎าหน๎าที่กลุํมงานวิชาการที่ดินจังหวัดยโสธร
คณะทางาน
3) นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในเขตพื้นที่
คณะทางาน
4) กานัน/ผู๎ใหญํบ๎านท๎องที่
คณะทางาน
5) เจ๎าหน๎าที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 7
คณะทางาน
ผู๎ปฏิบัติงาน คทช. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
6) เจ๎าหน๎าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทางาน
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดยโสธร ที่ได๎รับมอบหมาย
7) เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาท๎องที่
คณะทางาน/
เลขานุการ
8) เจ๎าพนักงานที่ดินอาเภอท๎องที่
คณะทางาน/
ชํวยเลขานุการ
9) เจ๎าหน๎าที่สานักงานที่ดินจังหวัด
คณะทางาน/
หรือสาขาท๎องที่
ผู๎ชํวยเลขานุการ
2.2 หน๎าที่และอานาจ
1) ตรวจสอบและจัดทารายชื่อผู๎ ยากไร๎ที่ไมํมีที่ดินทากินและที่อยูํอาศัยในระดับ
อาเภอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2) ตรวจสอบหลักเกณฑ์การจัดที่ดินรวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3) เชิญให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสํงข๎อมูล เอกสารหลักฐาน ข๎อเท็จจริง หรือขอให๎สํง
ผู๎แทนมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเชิญบุคคลใดๆ มาให๎ความเห็นตํอคณะทางาน
4) รายงานผลการดาเนินการให๎ คทช.จังหวัด เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ ตํอไป
5) ปฏิ บั ติหน๎ าที่อื่ นใด ที่คณะอนุ กรรมการนโยบายที่ ดิ นจั งหวั ด (คทช.จั งหวั ด)
มอบหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องเพื่อทราบของสํวนราชการอื่นๆ
นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์ จังหวัดยโสธร อนุกรรมการและเลขานุการร่ วม :
ส านั ก งานสหกรณ์ จั งหวั ด ยโสธรในฐานะเลขานุ ก ารคณะท างานสํ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ และการตลาด (คทช.)
จังหวัดยโสธร ขอรายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานฯ ภายใต๎กรอบกิจกรรม 6 ด๎าน ในพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ
ป่าโคกนาโก อาเภอป่าติ้วและพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ ป่าโพนงามและป่าดงปอ อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดังนี้
1)ด๎านการพัฒนา...

-71) ด๎านการพัฒนาที่ดินและการใช๎ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข๎อมูล Zoning
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ปี 2559 สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สาธิตการทาน้าหมักชีวภาพ สํงเสริม
การปลู กพื ชปุ๋ ยปรั บปรุ งดิ น พร๎ อมจั ดหาเมล็ ดพั นธุ์ สํ งเสริ มการปรับปรุ งพื้นที่ กรด โครงการขุ ดสระน้ าในไรํ นา
ปี 2561 สํ งเสริ มถังหมักชีวภาพ ขนาดบรรจุ จานวน 120 ลิ ตร สํ งเสริมเมล็ ดพันธุ์ปอเทืองกากน้าตาลจานวน
1 แกลลอน สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สาธิตการทาน้าหมักชีวภาพ สํงเสริมการปลูกพืชปุ๋ยปรับปรุงดิน
พร๎อมจัดหาเมล็ดพันธุ์ สํงเสริมการปรับปรุงพื้นที่กรด (โดโลไมล์) และโครงการขุดสระน้าในไรํนา จานวน 82 ราย
ปี 2564 สํงเสริม กลุํมผู๎ผลิตน้าหมัก
2) ด๎านการพัฒนาแหลํงน้าและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
โครงการชลประทานยโสธร
ไมํมีโครงการดาเนินการในพื้นที่
3) ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ พืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรผสมผสาน
สานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปี 2564 มี 3 กิจกรรม ดังนี้
- การบริหารจัดการสินค๎าเกษตร การปรับเปลี่ยนพื้นที่ กิจกรรมทางเลือกทดแทน
การปลูกข๎าว เกษตรกร จานวน 20 ราย พื้นที่ 60 ไรํ งบประมาณ จานวน 380,400 บาท
- ผลิตถั่วลิสง GMP สนับสนุน เกษตรกร จานวน 38 ราย งบประมาณ จานวน
92,700 บาท
- ผลิ ต มั น ส าปะหลั ง อิ น ทรี ย์ เกษตรกร จ านวน 30 ราย พื้ น ที่ 150 ไรํ
งบประมาณ จานวน 157,830 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
ปี 2563 งบอุดหนุนเกษตรกร จานวน 20 ราย เมนูทางเลือก ยอดรวม รายละ 8,000
บาท มีวัสดุอุปกรณ์จัดสรรให๎เกษตรกร
ปี 2564 ด าเนิ น การสํ ง เสริ ม การเลี้ ย งไกํ พื้ น เมื อ ง จ านวน 16 ราย 130 ตั ว
งบประมาณ 50,000 บาท สํงเสริมการเลี้ยงแพะ จานวน 49 ราย 13 ตัว งบประมาณ 300,000 บาท
สานักงานประมงจังหวัดยโสธร
ปี 2561 สํ งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนจานวน 27 ราย เลี้ยงในกระชังบกจานวน 15 ราย
รวมจานวน 42 ราย
4) ด๎านการสํงเสริมการรวมกลุํม
สานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ปี 2559 จั ดอบรมให๎ ความรู๎ การบริ ห ารจั ดการที่ ดิ นที่ ได๎ รั บในรู ปแบบสหกรณ์ ,
ศาสตร์พระราชาและการสร๎างจิตสานึกให๎หวงแหนและรักในแผํนดิน , ความรู๎เมนูอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ได๎แกํ การเพาะเลี้ยงกบและการเพาะเห็ดขอนขาว จานวน 115 ราย
ปี 2561 จัดอบรมให๎ความรู๎หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ , การรวมกลุํม
เพื่อจัดตั้งเป็นกลุํมอาชีพสังกัดสหกรณ์ , ฝึกปฏิบัติการแปรรูปเสื่อกก จานวน 82 ราย ยังไมํมีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์/
กลุํมเกษตรกร เพราะมีเกษตรกรในพื้นที่เป็นสมาชิก สกก.ป่าติ้ว จากัด , สกก.กุดชุม จากัด และกลุํมเกษตรกร
ชาวสวนยางบ๎านหนองแหนอยูํแล๎ว
5) ด๎านการสนับสนุน...

-85) ด๎านการสนับสนุนการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
ส านั กงานธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรจั งหวั ดยโสธร เกษตรกร
สํวนใหญํในพื้นที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์และเป็นลูกค๎าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร มีการสนับสนุนการให๎สินเชื่อดอกเบี้ยต่า เบื้องต๎นสารวจ
ความต๎องการ มีการให๎สินเชื่อในพื้นที่จานวน 195 ราย เป็นเงิน 67 ล๎านบาท
6) ด๎านการสํงเสริมและการจัดทาบัญชีครัวเรือน
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ปี 2561 อบรมสอนบัญชีรับ - จําย ในครัวเรือนและ
บัญชีต๎นทุนประกอบอาชีพ จานวน 82 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาให๎ความเห็นชอบขอบเขตพื้นที่และรายชื่อผู๎ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่า
สงวนแหํงชาติป่าดงบังอี่ 1,548 -0- 70.89 ไรํ
นายฐิ ติ พ งศ์ ศาสตร์ แ ก้ ว แทนผู้ อ านวยการส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 7
สาขาอุบลราชธานี อนุกรรมการ : ในคราวประชุม คทช.จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
คทช.จังหวัด มีมติให๎สานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี เรํงรัดดาเนินการสารวจข๎อมูล แล๎วนา
ข๎อมูลเข๎าพิจารณาในที่ประชุม คทช.จังหวัด ครั้งตํอไป โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
ยโสธร และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได๎ออกไปดาเนินการตรวจสอบทบทวนข๎อมูล
ขอบเขตพื้นที่ทากินและข๎อมูลรายชื่อผู๎ครอบครองแล๎ว จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกลําวพบวํา พื้นที่เป้าหมายตั้งอยูํใน
ท๎องที่ตาบลสามแยกและตาบลบุํงค๎า อาเภอเลิงนกทา มีเนื้อที่จานวนไรํ 1,548 -0- 70.89 ไรํ ราษฎรผู๎ครอบครอง
จานวน 195 ราย 231 แปลง สาหรับรายละเอียด ขอให๎เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงเพิ่มเติม
นายชาญณรงค์ เพชรดี ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ยโสธร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ :
ตามที่ได๎รับมอบหมายให๎ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อสารวจข๎อมูลพื้นที่เป้าหมาย ให๎ดาเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ
ป่าดงบังอี่ เนื้อที่ประมาณ 2,510 ไรํ ซึ่งจากการตรวจสอบข๎อมูลเพิ่มเติมพบวํา ข๎อมูลขอบเขตพื้นที่ทากินและ
ข๎อมูลรายชื่อผู๎ครอบครองเดิมในเขตจังหวัดยโสธร มีเนื้อที่จานวน 1,548-0-70.89 ไรํ ราษฎรผู๎ครอบครอง
จานวน 195 ราย 231 แปลง สาหรับพื้นที่สํวนที่เหลือไมํสามารถดาเนินการสารวจได๎เนื่องจากอยูํในท๎องที่จังหวัด
อานาจเจริญ จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจัง หวัด (คทช.จังหวัด) ได๎รํวมกันพิจารณาแล๎ว มีมติเห็นชอบข๎อมูล
ขอบเขตพื้นที่ทากินและข๎อมูลรายชื่อผู๎ครอบครองเดิม เนื้อที่จานวน 1,548-0-70.89 ไรํ ราษฎรผู๎ครอบครอง
จานวน 195 ราย 231 แปลง และให๎ฝ่ายเลขานุการนาเรียนคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อพิจารณาตํอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

คลอน ปานทอง ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายคลอน ปานทอง)
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