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ประวัติจังหวัดยโสธร 
 

  เมืองยโสธร เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี ได้ชื่อว่าเมืองบั้งไฟ เป็นดินแดนที่มีอดีตอันล้ำค่า
และยาวนานกว่า 200 ปี ยโสธรมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเกี่ยวพันกับเมืองหนองบัวลุมภูนครเขื่อนขัณฑ์
กาบแก้วบัวบาน และเกี่ยวพันกับเมืองอุบลฯ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ได้พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
จากยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน ชุมชนโบราณส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตทุ่งราบโล่งหรือบริเวณ
ขอบชายทุ่ง ติดกับพ้ืนที่โคกและป่า ได้แก่ ชุมชนโบราณชายขอบทุ่งกุลาร้องไห้ ในเขตอำเภอมหาชนะชัยและ
อำเภอค้อวัง เช่น ชุมชนโบราณที่บ้านหัวเมือง บ้านคูเมือง บ้านคูสองชั้น ในเขตอำเภอมหาชนะชัยชุมชน
โบราณบ้านน้ำอ้อม บ้านโพนแพง บ้านหมากมาย บ้านแข้ บ้านโพนเมือง ในเขตอำเภอค้อวัง ประมาณปี พ.ศ.
2314 พระเจ้าตา เจ้าพระวอ เสนาบดีเก่านครเวียงจันทน์ อพยพครอบครัวและบริวารหนีมาเพ่ือตั้งรกรากใหม่ 
เนื่องจากไม่พอใจเจ้านครคนใหม่ โดยใช้ชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองหนองบัวลุมภู ขณะเดียวกันพระเจ้าศิ ริบุญสารซึ่ง
เป็นเจ้านครเวียงจันทน์อยู่เกิดหวาดระแวงจึงยกกองทัพจากนครเวียงจันทน์มาปราบปราม พระเจ้าตาถูกข้าศึก
ยิงด้วยอาวุธปืน และฟันด้วยดาบจนถึงแก่พิราลัยในที่รบ เจ้าพระวอ เจ้าคำผง และเจ้าฝ่ายหน้าผู้เป็นน้องทั้ง 2 
ของเจ้าพระวอ อีกทั้งเจ้าก่ำ เจ้าทิดพรมได้ยกทัพฝ่าหนีออกจากเมืองหนองบัวลุมภูไปพ่ึงพาเจ้านครจำปาศักดิ์ 
ขบวนทัพของเจ้าพระวอได้เดินทางตามลุ่มน้ำชีมาพักกับเจ้าคำสูผู้ปกครองบ้านสิงห์ท่า (ปัจจุบัน คือ       
จังหวัดยโสธร) ภายหลังต่อมาเจ้าพระวอดำริว่าหากอยู่กับเจ้าคำสูแล้วถ้าเวียงจันทน์ยกทัพมาก็จะเป็นการ
ลำบาก และจะเกิดศึกสงครามกันต่อไป เมื่อประชุมตกลงกันแล้วจึงได้พาไพร่พลอพยพลงไปตามลำน้ำมูล    
และสร้างเมืองใหม่ที่ดอนวังกองเขตนครจำปาศักดิ์ ตามรับสั่งของพระเจ้าองค์หลวงเจ้านครจำปาศักดิ์         
โดยเจ้าพระวอให้ขุดคูสร้างค่ายขึ้นเรียกว่าค่ายบ้านดู่บ้านแก  
  พ.ศ. 2354 เจ้าพระยาพิชัยราชขัตติยวงศาถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรด
ให้เจ้าหนู หลานเจ้านครจำปาศักดิ์ ครองนครจำปาศักดิ์สืบไป ฝ่ายเจ้าราชวงศ์สิงห์ บุตรเจ้าพระยาพิชัยราช  
ขัตติยวงศา กลับมาอยู่บ้านเดิมคือบ้านสิงห์ท่า และได้นำเอาอัฐิของเจ้าพระยาพิชัยราชขัตติยวงศากลับมาด้วย 
แนะนำมาก่อเจดีย์บรรจุไว้ที่วัดมหาธาตุ ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์ซึ่งยังปรากฏอยู่จนปัจจุบัน 
  พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านสิงห์ท่า
ขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า เมืองยศสุนทร ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์เป็นเจ้าครองเมืองมีราชทินนามว่า    
พระสุนทรราชวงศา เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองยโสธร คำว่า ยศสุนทร ต่อมากลายเป็นยะโสธรมีความหมาย
ว่า ทรงไว้ซึ่งยศ แต่การเขียนหรือการเรียกสั้น ๆ ว่า ยะโส ไม่เป็นที่ไพเราะหูและไม่เป็นมงคลนาม ร.ต.ท.พวง ศรีบุญลือ 
นายอำเภอยะโสธร (พ.ศ. 2500 – 2513) ได้มีหนังสือขอให้เขียนชื่อเสียใหม่เป็น “ยโสธร” และได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของราชบัณฑิตยสถานให้เปลี่ยนได้ และใช้มาจนบัดนี้ 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเกิดศึกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ เมืองย โสธรก็ได้รับ
เกณฑ์ เข้าร่วมศึกครั้ งนี้ ด้ วยได้ชัยชนะ ได้ รับพระราชทานเชลยเมืองเวียงจันทน์  500 ครอบครัว               
และพระราชทานปืนใหญ่ไว้สำหรับเมืองหนึ่งกระบอกชื่อว่า ปืนนางป้อง ยังปรากฏอยู่ที่ศาลหลักเมืองยโสธรมา
จนถึงปัจจุบัน เมื่อพระสุนทรราชวงศาเห็นได้เป็นเจ้าเมืองแล้ว ได้นำศิลาจากบ้านแก้งหินโงมมาสร้างพระพุทธบาท
จำลอง แล้วสร้างวัดป่าอัมพวัน และวัดกลางศรีไตรภูมิไว้เป็นวัดคู่เมือง 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2417 ได้เกิดศึกฮ่อยกกำลังมาตี  
เมืองหนองคาย เมืองยโสธรถูกเกณฑ์ให้ยกกำลังไปสมทบ กองทัพจากกรุงเทพ ฯ เป็นจำนวน 500 คน     
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2426 พวกฮ่อได้ยกกำลังมาตั้งอยู่ที่ทุ่งเชียงคำ เมืองยโสธรได้รับเกณฑ์ให้เอากำลังช้างม้าโคต่างๆ 
ไปเป็นพาหนะบรรทุกเสบียงไปเลี้ยงกองทัพ พ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดรูปการปกครองใหม่    
หัวเมืองอีสานชั้นเอก โท ตรีและจัตวา ถูกรวมเข้าด้วยกันเรียกว่า กอง สำหรับเมืองยโสธรถูกรวมเข้าอยู่ใน     
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หัวเมืองฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้าหลวงตั้งกองว่าราชการอยู่ที่เมืองอุบล ประกอบด้วยหัวเมือง 12 หัวเมือง
คือ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สุวรรณภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภูแล่นช้าง กมลาไสย เขมราฐ นองสองคอนดอนดง 
ยโสธร และศรีสะเกษ ซึ่งข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ 
  ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้ยกกำลังจากเมืองญวนมาตีเมือง  
สมโบกของไทย เมืองยโสธรได้ถูกเกณฑ์ให้ไปช่วยรักษาเขตแดน โดยนำกำลังไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพฯ 
สามกองทัพ กองทัพละ 1,000 คน 
  พ.ศ. 2443 ได้ยุบเลิกมณฑลอีสาน เมืองยโสธรได้รวมเข้ากับเมืองอุบล โดยแยกออกเป็น 2 อำเภอ คือ 
อำเภออุทัยยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอประจิมยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอยโสธร 
  ในปี พ.ศ. 2456 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภออุทัยยโสธร เป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว เปลี่ยนชื่ออำเภอปจิมยโสธร 
เป็นอำเภอยโสธร เมืองยโสธร จึงลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
  พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มขอตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด จนกระทั่งถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2515 จึงได้มีประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 มีนาคม 2515 โดยแยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย    
อำเภอป่าติ้ว และ ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันเป็นจังหวัดยโสธร จังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย 
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1.  ข้อมูลสภาพทั่วไป 
1.๑ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
  1.๑.1 ที่ตั้ง จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 104 
และ 105 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 และ 16 องศาเหนือห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์
ประมาณ 531 กิ โลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 , 2 , 202)และอยู่ ในกลุ่มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) 
  1.1.2 ขนาดพื้นที่จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ 4,161.๖๖4 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,60๑,๐40 ไร่คิดเป็นร้อยละ
0.81 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ (321 ล้านไร่) และคิดเป็นร้อยละ 12.89 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร) 
  ตารางแสดงจำนวนพื้นที่จังหวัดยโสธร และระยะทางจากอำเภอสู่ตัวจังหวัดยโสธร (รายอำเภอ) 

ที่ อำเภอ 
พื้นที่ 

ระยะทาง (กม.) 
ไร ่ ตร.กม. 

1 เมืองยโสธร 361,387.50 578.220 - 
2 เลิงนกทา 589,250.00 942.800 69 
3 คำเขื่อนแก้ว 399,000.00 638.400 23 
4 มหาชนะชัย 284,542.50 455.268 41 
5 กุดชุม 340,000.00 544.000 37 
6 ป่าติ้ว 192,500.00 308.000 27 
7 ค้อวัง 93,750.00 150.000 70 
8 ทรายมูล 170,485.00 272.776 17 
9 ไทยเจริญ 170,125.00 272.200 52 

รวม 2,601,040.00 4,161.664  

  ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  1.1.3 อาณาเขตจังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร 
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี 
   ทิศใต้     ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ภาพแสดงที่ต้ังและขอบเขตของจังหวัดยโสธร 
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  1.1.4 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   จังหวัดมีพ้ืนที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๒๗ ฟุต สภาพภูมิประเทศ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขา สลับกับพ้ืนที่
แบบลูกคลื่น มีสภาพป่าและภูเขามีแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ลำโพง ลำเซบาย      
(ลำน้ำมูล) ไหลผ่านทางตอนเหนือและตอนกลาง ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มต่ำ 
สลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ำ มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ำชี และขนาดกลาง ได้แก่ ลำน้ำยัง ลำทวน    
(ลุ่มน้ำชี) ไหลผ่านจังหวัด ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินปนทรายและดินเค็ม มีหนอง บึง ลำห้วย และแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กอยู่ทั่วไป พ้ืนที่แหล่งน้ำอยู่ในลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล และสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจาก
ประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้จังหวัดยโสธรมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป กับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนทำให้มีฝน
ตกท่ัวไป ฤดูกาลของจังหวัดยโสธรมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41.7 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 12.4 องศาลเซลเซียส  
  1.1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   ในปี พ.ศ. ๒๕๖2 จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,601,040 ไร่ มีเนื้อที่ป่าไม้ 225,367 ไร่ 
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร จำนวน 1,717,734 ไร่ แบ่งเป็นที่นาข้าว1,375,802 ไร่ ที่พืชไร่ 142,911ไร่  
ที่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 104,103 ไร่ ที่สวนผักและไม้ดอก ไม้ประดับ5,230ไร่ และที่ ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรอ่ืน ๆ 89,688 ไร่ ส่วนเนื้อที่นอกการเกษตรมี 657,939 ไร่ 

สถิติการใช้ที่ดินจังหวัดยโสธร (ไร่) 
ประเภทเนื้อที่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เนื้อท่ีทั้งหมด 2,601,040 2,601,040 2,601,040 2,601,040 2,601,040 
เนื้อท่ีป่าไม ้ 250,340 246,724 236,104 225,368 225,367 
เนื้อท่ีถือครอง 
ทางการเกษตร 

1,717,714 1,718,452 1,718,036 1,717,950 1,717,734 

ที่นาข้าว 1,376,250 1,376,505 1,376,091 1,375,951 1,375,802 
ที่พืชไร่ 142,567 142,932 142,848 142,864 142,911 
ที่ไม้ผลและ 
ไม้ยืนต้น 

103,953 104,104 104,192 104,168 104,103 

ที่สวนผักและ 
ไม้ดอก ไม้ประดับ 

5,262 5,251 5,237 5,235 5,230 

เนื้อท่ีการใช้ 
ประโยชน ์
ทางการเกษตร 
ด้านอื่นๆ 

89,682 89,660 89,668 89,732 89,688 

เนื้อท่ีนอก 
การเกษตร 

632,986 635,864 646,900 657,722 657,939 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 



5 
 

  1.1.6  การปกครอง 
   1) การปกครองท้องที่จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย   
อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม  อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว          
อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัยและอำเภอค้อวัง  โดยมี 78 ตำบล และ 885 หมู่บ้านโดยมีชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน ๒๓ ชุมชน 
   2) การปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบจำนวน 88 แห่ง 
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และอบต. 63 แห่ง   

ตารางแสดงจำนวนตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖3 
ที ่ อำเภอ จำนวน 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 
1 เมืองยโสธร 17 190 1 - 1 5 12 
2 เลิงนกทา 10 145 - - - 9 3 
3 คำเขื่อนแก้ว 13 115 - - - 2 12 
4 มหาชนะชัย 10 103 - - - 1 10 
5 กุดชุม 9 128 - - - 1 9 
6 ป่าติ้ว 5 57 - - - 1 5 
7 ค้อวัง 4 45 - - - 1 4 
8 ทรายมลู 5 54 - - - 2 4 
9 ไทยเจริญ 5 48 - - - 1 4 
 รวม 78 885 1 - 1 23 63 

  ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 

  1.1.7 ประชากรในปี ๒๕๖2 จังหวัดยโสธรมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 537,299 คน เป็นชาย 
268,774 คน คิดเป็นร้อยละ 50.02 เป็นหญิง 268,525คน คิดเป็นร้อยละ 49.97 ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ย 129.11 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงประชากรจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2 
พ.ศ. เพศชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

2558 271,109 269,073 540,182 
2559 270,748 269,067 539,815 
๒๕๖๐ 270,412 269,130 539,542 
2561 269,705 269,024 538,729 
2562 268,774 268,525 537,299 
2563  

(ณ 17 ส.ค.62) 
286,342 268,522 536,864 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 

  1.1.8 จำนวนบ้านจากทะเบียนบ้านจังหวัดยโสธรมีจำนวนบ้านจากทะเบียนบ้านในปี พ.ศ. ๒๕๖2 
จำนวน 172,417ราย โดยข้อมูลจากปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖2 จำนวนบ้านมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางแสดงจำนวนบ้านจากทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖3 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
 จำนวนบ้าน 162,578 164,955 167,346 169,918 172,417 174,630 

(ณ 17 ส.ค.62) 
  ที่มา : รายงานสถิตจิำนวนประชากรและบา้น กรมการปกครอง, ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 

  1.1.9 การบริหารราชการจังหวัดจังหวัดยโสธรมีการบริหารราชการในจังหวัดประกอบด้วย 
   1) ราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จำนวน 3๔ หน่วยงาน มีจำนวนข้าราชการ  
จำนวน 2,405 คน และลูกจ้างประจำ 148 คน (ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2563) 
   ๒) ราชการบริหารส่วนกลาง ระดับจังหวัดที่ปฏิบัติงานในจังหวัด จำนวน ๓7 หน่วยงาน 
   ๓) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 88 แห่ง แยกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด1 แห่ง  
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 63 แห่ง   
   ๔) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ หน่วยงาน  
   ๕) องค์ภายใต้รัฐธรรมนูญ จำนวน ๘ หน่วยงาน 

 จังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพ่ือพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ 
ได้แก่มูลนิธิ สมาคม สโมสรชมรม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งองค์กรที่เด่นชัด และมีบทบาท เช่น เหล่ากาชาด
จังหวัดหอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัด สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัด  มูลนิธิรวมสามัคคี  และกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ที่เป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรม
ต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

  1.1.10 โครงสร้างพื้นฐาน 
   1) การคมนาคมขนส่งการเดินทางมายังจังหวัดยโสธร มีถนนสายสำคัญ ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 23, 202 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2083, 2169, 2043 โดยเส้นทางการเดินทาง
มี 2 เส้นทาง คือ สายเก่า: กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร และสายใหม่: 
กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา- ประทาย-พยัคฆ์ภูมิ-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-ยโสธรโดยสามารถเดินทางได้ดังนี้
    1.1) รถยนต์ : ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีจึงเลี้ยวขวาเข้า
ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปทางอำเภอพิมาย ผ่านอำเภอหนองสองห้อง
และอำเภอบ้ านไผ่  จั งหวัดขอนแก่น  แล้ วจึ งแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่ านอำเภอบรบื อ              
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ แล้วจึงถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทาง 
531 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง 
    1.2) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธรมี 1 แห่ง มีรถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานี 
จำนวน 22 เส้นทาง เฉลี่ยวันละ 170 เที่ยว มีผู้โดยสาร เฉลี่ยวันละประมาณ 500-700 คน (ข้อมูล ณ      
1 มิถุนายน 2563) มีเส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ดังนี้ 
      1.๒.1) เส้นทางภายในเขตเมืองและเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 1 เส้นทาง คือ บ้านตาดทอง-
บ้านบาก 
      1.2.2) เส้นทางเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยังส่วนภูมิภาค จำนวน 3 เส้นทาง  
      1.2.3) เส้นทางระหว่างจังหวัดหรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
จำนวน 15 เส้นทาง 
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      1.2.4) เส้นทางในเขตจังหวัด ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว    
หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน 
จำนวน 7 เส้นทาง นอกจากนี้ มีวินจักรยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 10 วิน 
    1.3) ทางรถไฟและเครื่องบิน : จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาที่   
จังหวัดยโสธรอีกประมาณ 99 กิโลเมตร 
   2) ถนน จังหวัดยโสธร มีถนนสายหลักที่เชื่อมไปสู่จังหวัด อำเภอ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่ง
ขนส่งสินค้าทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
    2.๑) แขวงทางหลวงยโสธร มีถนนที่อยู่ ในความรับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร          
เป็นทางหลวงแผ่นดิน ๖ สายทาง ได้แก่ 
      2.๑.1) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เสลภูมิ – ยโสธร ระหว่าง กม.153 + 652 – 
กม.175 + 527, ตอน ยโสธร – บ้านย่อระหว่าง กม.175 + 527 – กม.175 + 852 , กม.179 + 845 – 
กม.190 + 562, ตอน ยโสธร – บ้านสวน ระหว่าง กม.190 + 562 – กม.220+182 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
จากจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังจังหวัดยโสธร, จังหวัดอุบลราชธานี  
      2.๑.2)  ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร – สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.266 + 
412 – กม.298 + 560 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดยโสธร, ไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ 
      2.๑.3)  ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คำเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.33 + 
699 – กม.60 + 673 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดยโสธร ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ 
      2.๑.4)  ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ–มหาชนะชัย ระหว่าง กม.75+ 
090 – กม.88 + 139เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดยโสธร ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ 
      2.๑.5)  ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร–กุดชุม ระหว่าง กม.2 + 234 – 
กม.37 + 241 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดยโสธร ไปยังจังหวัดมุกดาหาร  
      2.๑.6)  ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว – แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.0+000 
– กม.35 + 200 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดยโสธร ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ 
    2.๒) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร
จำนวน 30 สายทาง ระยะทาง 552.643  กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดตั้งหมวดบำรุงทางหลวง
ชนบทเลิงนกทา ตั้งอยู่ที่ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา  เพ่ือให้สามารถดูแลบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวง
ชนบทให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      2.2.1) แขวงทางหลวงชนบทยโสธร  รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ 7 อำเภอ  ได้แก่ 
อำเภอเมืองยโสธร  อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว  อำเภอมหาชนะชัย  อำเภอป่าติ้ว  อำเภอทรายมูล  
อำเภอกุดชุม มีจำนวนสายทาง 17 สายทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 281.891 กิโลเมตร ผิวจราจรลาดยาง 
268.612 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีต 13.279 กิโลเมตร     
        2.2.2) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเลิงนกทา รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ 4 อำเภอ  
ได้แก่ อำเภอป่าติ้ว อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา มีจำนวนสายทาง13 สายทาง รวม
ระยะทางทั้งสิ้น270.752 กิโลเมตรผิวจราจรลาดยาง 264 .294 กิโลเมตรผิวจราจรคอนกรีต6.458 
กิโลเมตร 
    2.๓) อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ซึ ่งจะรับผิดชอบพัฒนาถนนหนทาง
เชื่อมโยงระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านอย่างไรก็ตาม ในหลายเส้นทางชาวบ้านยังคงมีความต้องการได้รับการ
พัฒนาด้านถนนให้สามารถสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเส้นทาง
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
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   3) ไฟฟ้าจังหวัดยโสธรมี 885 หมู่บ้าน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ซึ่งมีหน้าที่
จัดหาพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน มีสถานีจ่ายไฟฟ้า ที่สามารถจ่ายไฟได้ ๑๐๐ MVA จำนวน     
๑ แห่ง โหลดการใช้ไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในปัจจุบัน 44 เมกกะวัตต์ คิดเป็น ร้อยละ 40  
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน มีการให้บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร มีสำนักงานสาขา และสาขาย่อย ให้บริการแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย 
    (๒) การไฟฟ้าส่วนมิภาคสาขาเลิงนกทา(สังกัดการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ) 
    (๓)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอคำเข่ือนแก้ว 
    (๔)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกุดชุม 
    (๕)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทรายมูล 
    (๖)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอป่าติ้ว 
    (๘)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอไทยเจริญ 
    สถานการณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า สามารถขยายเขตระบบจำหน่ายได้ครบทุกหมู่บ้าน       
จำนวนผู้ขอใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีจำนวน ๑๖๗,๖๓๐ราย (ข้อมูล  ณ กันยายน ๒๕๖๑) โดยปี ๒๕๖๐ ครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้าใช้ ๑๖๗,๐๗๓ ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีจำนวน ๖๖๓ ครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีไฟฟ้าใช้ 

อำเภอ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มีไฟฟ้าใช้
(ครัวเรือน) 

ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้
(ครัวเรือน) 

ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้
(ครัวเรือน) 

ไม่มีไฟฟ้าใช ้
(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้
(ครัวเรือน) 

ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้
(ครัวเรือน) 

ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
(ครัวเรือน) 

เมืองยโสธร 40,766 486 41,906 335 43,000 290 44,121 210 45,229 123 

เลิงนกทา 25,508 298 26,667 185 27,854 144 29,020 124 30,157 89 

คำเข่ือนแก้ว   17,851 341 18,318 322 18,795 303 19,315 241 19,844 124 

มหาชนะชัย 13,954 269 14,269 268 14,596 266 15,034 153 15,412 86 

กุดชุม 19,348 165 19,705 132 20,024 119 20,324 120 20,645 84 

ป่าต้ิว             9,589 144 9,877 132 10,162 120 10,465 87 10,730 76 

ทรายมูล 8,077 118 8,365 98 8,638 81 8,911 69 9,179 42 

ค้อวัง   6,421 98 6,526 76 6,626 62 6,553 54 6,704 23 

ไทยเจริญ 7,862 83 8,197 69 8,520 63 8,877 23 9,173 16 

รวม 149,376 2,002 153,830 1,617 158,215 1,448 162,620 1,081 167,073 663 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร 
 

   4)ประปาจังหวัดยโสธรมีสำนักงานประปาภูมิภาค จำนวน ๓ สาขา ๒ หน่วยบริการ ได้แก่ 
สำนักงาน กปภ. สาขายโสธร, สำนักงาน กปภ. สาขามหาชนะชัย, สำนักงาน กปภ. สาขาเลิงนกทา,        
หน่วยบริการป่าติ้ว(ในสังกัดสำนักงาน กปภ. สาขาอำนาจเจริญ) และหน่วยบริการค้อวัง บริการในเขตเทศบาล
และบริ เวณ ใกล้ เคียงในชุมชน ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองยโสธร  อำเภอกุดชุม อำเภอเลิ งนกทา              
อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอป่าติ้ว  ส่วนอำเภอที่เหลือเป็นประปาของ
เทศบาลตำบลหรือใช้ระบบปั๊มน้ำบาดาลสำหรับในเขตชนบท  จากการสำรวจข้อมูล กชช. 2ค ปี 2556 
จำนวน 885 หมู่บ้าน  ใช้ระบบประปาหมู่บ้านหรือลักษณะประปาหมู่บ้านเพ่ือเป็นน้ำใช้  จำนวน 839 แห่ง  
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และยังไม่มีระบบประปาหมู่บ้านหรือน้ำใช้เพียงพอทุกครัวเรือน จำนวน 46 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้อาจมีหลาย
แห่งไม่สามารถทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพ่ิมเติมได้อีกเพราะมีปัญหาปริมาณน้ำหรือไม่มีคุณภาพ 
จะต้องจัดหาแหล่งน้ำผิวดินมาเป็นน้ำดิบต่อไป 

  แหล่งน้ำดิบท่ีใช้ในการผลิตประปา 
  - กปภ.สาขายโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย และหน่วยบริการค้อวัง ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำชี 

    - กปภ.สาขาเลิงนกทา ใช้แหล่งน้ำดิบหลักจากลำเซบาย แหล่งน้ำสำรองคือ อ่างเก็บน้ำ   
ห้วยลิงโจนและอ่างเก็บน้ำหนองแฝก 
    - หน่วยบริการป่าติ้ว (กปภ.สาขาอำนาจเจริญ) ใช้แหล่งน้ำดิบจากลำเซบาย และสถานีผลิต
น้ำหนองเรือ 

  พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร , อำเภอเลิงนกทา , อำเภอกุดชุม, อำเภอมหาชนะชัย, 
อำเภอค้อวัง, อำเภอคำเข่ือนแก้ว และอำเภอป่าติ้ว 

กำลังการผลิตและการให้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดยโสธร รวมทั้ง 4 แห่ง 

ปี พ.ศ. 
กำลัง 

การผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ำ 
ผลิตจริง 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ
ผลิตจ่าย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 
จำหน่าย 
(ลบ.ม.) 

จำนวนผู้ใช้
น้ำประปา 

(ราย) 
2558 25,299 5,920,334 5,431,192 4,792,963 21,015 
2559 25,299 7,634,812 6,688,099 5,246,862 21,961 
2560 25,299 6,895,375 6,550,905 5,329,837 23,486 
2561 28,800 7,145,560 6,697,835 5,520,616 23,868 
2562 28,320 7,128,432 6,848,016 5,665,476 24,421 
 ที่มา : การประปาส่วนภมูิภาคสาขายโสธร 
 

   5) โทรศัพท์บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ซึ่งมีส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย
ศูนย์บริการลูกค้า 2 แห่ง  ดังนี้ 
    (๑) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขายโสธร ดูแลพ้ืนที่  อำเภอเมือง , อำเภอทรายมูล ,     
อำเภอป่าติ้วอำเภอคำเข่ือนแก้ว , อำเภอมหาชนะชัย  และ  อำเภอค้อวัง 
    (๒) ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเลิงนกทา ดูแลพ้ืนที่ อำเภอกุดชุม , อำเภอไทยเจริญ 
และ อำเภอเลิงนกทา  
   6) อินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2561 จังหวัดยโสธรมีประชากรอายุ 6 ปี
ขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต 196,535 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 และไม่ใช้ 250,870 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

การใช้อินเทอร์เน็ต 449,967   449,551   448,537   447,405   
ใช้ 

(คน, ร้อยละ) 
109,044 
(24.2%) 

133,196 
(29.6%) 

176,667 
(39.4%) 

196,535 
(43.9%) 

ไม่ใช้ 
(คน, ร้อยละ) 

340,923 
75.8% 

316,355 
(70.4%) 

271,870 
(60.6%) 

250,870 
(56.1%) 
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1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
  1.2.1  ด้านเศรษฐกิจ 
   1) ภาพรวมของเศรษฐกิจและสาขาเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕61 พบว่า จังหวัดยโสธร ในปี 2561 โครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) จังหวัดยโสธร จำนวน 19 สาขา มีมูลค่า 27,793 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 1,394 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 
ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 26,399 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้น 1,006 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 26,787 
ล้านบาท)จัดเป็นลำดับที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 71 
ของประเทศและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕61 ร้อยละ 2.43 และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
ตั้งแต่ปี ๒๕๕7-๒๕61 ร้อยละ 0.94 โดยสาขาการผลิตภาคเกษตรมีมูลค่า 7,426 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
26.72 ของผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด และสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรเท่ากับ 20,376 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
73.28 โดยสาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 

    (1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จำนวน 7,426 ล้านบาท 
    (2) สาขาการศึกษา จำนวน 4,429 ล้านบาท 
    (3) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์จำนวน 3,548 ล้านบาท 
    (4) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จำนวน 2,696 ล้านบาท 
    (5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรมจำนวน 2,436 ล้านบาท 
    ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 26.72, 15.93, 12.77, 9.70และ 8.76ตามลำดับ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) มีจำนวน 60,055 ล้านบาทจัดเป็นลำดับที่ 17
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 76 ของประเทศ 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์ของจังหวัด จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2557–2561 
สาขาการผลิต มูลค่า (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ภาคเกษตร 7,527 6,978 6,902 6,848 7,426 
เกษตรกรรม การปา่ไม้ และการประมง 7,527 6,978 6,902 6,848 7,426 
ภาคนอกการเกษตร 17,415 17,917 19,498 19,939 20,367 
การทำเหมืองแร่และเหมอืงหิน 77 94 139 143 147 
การผลิตอุตสาหกรรม 1,542 1,801 2,106 2,278 2,436 
ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 347 335 352 367 331 
การจัดหานำ้ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย  
และสิ่งปฏิกูล 

62 69 72 94 100 

การก่อสร้าง 
 

1,391 1,147 1,284 1,165 862 
การขายส่ง การขายปลกี การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต ์

2,527 2,768 3,152 3,265 3,548 

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 515 513 639 656 688 
ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 67 73 79 96 109 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 214 290 253 292 307 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,003 2,177 2,510 2,560 2,696 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 1,100 1,014 1,181 1,110 1,258 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 1 2 2 2 2 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 62 19 20 21 25 
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สาขาการผลิต มูลค่า (ล้านบาท) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

954 1,293 1,316 1,356 1,458 

การศึกษา 4,909 4,598 4,567 4,626 4,429 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,186 1,248 1,321 1,380 1,478 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 45 45 56 67 80 
กิจกรรมบริการดา้นอื่น ๆ 413 429 447 460 416 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (Gross Provincial Products) 24,942 24,895 26,399 26,787 27,793 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคน (GPP Per Capita) (บาท) 52,309 52,511 56,173 57,418 60,055 
จำนวนประชากร (1,000 คน) 477 474 470 467 463 
ที่มา: สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕7-2561 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕60 ปี 2561 เฉลี่ย ๕ ปี 
-0.83 -1.73 4.63 0.2 2.43 0.94 

 
   2)การเกษตร 
      จังหวัดใช้ยโสธรมีพ้ืนที่ 2,601,040 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำนา 
ปลูกพืช และเลี้ยงปศุสัตว์พ้ืนที่การประโยชน์ทางการเกษตรในปี ๒562 มี ๑,๗๑๘,036 ไร่ เป็นที่นา 1,375,802 
ไร่ พืชไร่ 142,911 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 104,103 ไร่ สวนผักไม้ดอกไม้ประดับ 5,230 ไร่ เนื้อที่ที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น ๆ 89,688 ไร่ เนื้อที่นอกการเกษตร 657,939 ไร่ และเนื้อที่ป่า 225,367 ไร่ 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน แตงโมเนื้อ ถั่วลิสง ข้าวโพด หอมแดง เป็นต้น 
      2.1)การปลูกข้าวของจังหวัดยโสธร 
        (1) พื้นที่ปลูกข้าว 

รายการสถิติ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พื้นที่ปลูกข้าวท้ังหมดของจังหวัด(ไร่) 1,463,759 1,422,846 1,399,481 1,348,139 1,342,345 

 
        (2) ผลผลิตข้าว  

ลำดับ รายการข้อมลู ปี ๒๕58 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี 2562 
1 ผลผลิตข้าวนาปี (ตัน) 553,438 547,298 600,981 546,639 456,617 

2 ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 415 436 440 436 420 

3 ผลผลิตข้าวนาปรัง (ตัน) 632.38 2,777.61 3,598.81 3,523.98 35,293 

4 ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลีย่ต่อไร่ (กก.) 582 550 583 560 ๖๒๘ 
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     2.2) การผลิตด้านปศุสัตว์ 
ชนิด
สัตว ์

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 

จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร จำนวน เกษตรกร 
โคเนือ้ 79,984 19,142 109,925 22,118 133,634 24,532 
กระบอื 21,091 5,005 28,751 5,976 32,075 6,110 
สุกร 51,169 1,691 54,967 1,772 52,650 1,801 
ไก่ 1,336,913 29,705 1,656,811 34,093 1,730,152 35,386 
เป็ด 62,275 2,482 152,988 6,777 162,125 6,824 
แพะ 91 11 157 18 292 22 

ที่มา :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวดัยโสธร 

     2.3)  เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
        จังหวัดยโสธรมีเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมให้ได้ 30๐,๐๐๐ ไร่ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จังหวัดยโสธรสามารถขยายพ้ืนที่ส่งเสริมการทำเกษตร
อินทรีย์ได้ 52,345.20 ไร่ เกษตรกร 9,125 คน จากเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ 52 ,500 ไร่                 
โดยสามารถแยกเป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand (มกษ 9000) รวมพ้ืนที่ 
23,128.45 ไร่ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) 
รวมพ้ืนที่ 29,216.75 ไร่ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดยโสธรถูกตัดลดงบประมาณการตรวจรับรอง
มาตรฐานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลให้การ
รับรองพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปัจจุบันจังหวัดยโสธร มีพ้ืนที่ส่งเสริมการทำเกษตร
อินทรีย์ 333,703.43 ไร่ เกษตรกร 40,041 ราย ประกอบด้วย 
         (1 ) มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ย โสธรขั้ น พ้ืนฐาน  Yasothon Basic Organic 
Standard (YasoBOS) เกษตรกร 110 ราย พ้ืนที่ 1,256.30 ไร่ 
         (2) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems 
for Organic Agriculture (PGS) เกษตรกร 13,069 ราย พ้ืนที่ 83,118.25ไร่ 
         (3) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  Organic Thailand (มกษ 9000) เกษตรกร 
22,090 รายพื้นที่ 177,651.63 ไร่ 
         (4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เกษตรกร 4,772 ราย พ้ืนที่ 71,677.25 ไร่ 
         ปีงบประมาณ 2563 มีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) รายใหม่ จำนวน 163 ราย และต่ออายุ 
จำนวน 36 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563) 
 

ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ปี 2560 - 2562 จังหวัดยโสธร 
ที ่ ข้อมูล/ชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ (ไร่) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดยโสธร 1,718,452 ไร ่
1 ข้าวอินทรีย์ (ทุกมาตรฐาน) 134,406.25 197,924.75 ไร ่ 322,495.55 
2 ประมงอินทรีย ์ 83 260 260 
3 ปศุสัตว์อินทรีย์  52 64 64 
4 พืชผสมผสาน/แตงโม/พืชหลังนา/ดอกกระเจยีว 72 25,199 10,883.93 
รวมพื้นท่ีเกษตรอินทรยี์ทั้งหมด 134,613.25 223,447.75 333,703.43 

 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
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        จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดยโสธรสามารถดำเนินการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์
บรรลุตามค่าเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งกำหนดให้มีพ้ืนที่การทำ
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนเป็น 300,000 ไร่ ในปี 2565 
    2.4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดยโสธรมีคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ      
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือช่วยเหลือตนเองและสมาชิก ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์       
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร โดยในปี 2563 จังหวัดยโสธรมีสหกรณ์จำนวน 79 แห่ง สมาชิก  
162,527 คน แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคเกษตร 68 แห่ง สมาชิก 134,613 คน และสหกรณ์นอกภาคเกษตร 
11 แห่ง สมาชิก 27,914 คน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเกษตรกรประเภทต่าง ๆ จำนวน 81 แห่ง โดยมีสมาชิก 
4,415 คน 

ตารางแสดงประเภทและจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร 

ประเภทสหกรณ์ จำนวน (แห่ง) 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
สหกรณ์การเกษตร 67 65 64 64 61 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 5 5 5 5 5 
สหกรณ์บริการ 7 10 9 9 9 
สหกรณ์เครดิตยูเนียน 3 3 3 3 3 
สหกรณ์ร้านค้า 2 2 1 1 1 

รวม 84 85 82 82 79 
 

ตารางแสดงประเภทและจำนวนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร 
ประเภทสหกรณ์ จำนวน (แห่ง) 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
กลุ่มเกษตรกรทำนา 51 54 53 53 52 
กลุ่มเกษตรกรทำสวน 3 5 11 12 12 
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ 13 13 4 4 4 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 4 4 12 12 12 
กลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ 1 1 1 1 1 

รวม 72 77 81 82 81 
                   ที่มา : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 

   3) การท่องเที่ยว 
    จังหวัดยโสธรมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ และมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งทำให้เกิดรายได้    
จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดี   
    (3.1) ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดยโสธรมีประเพณีวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
เช่น งานประเพณีบุญบั้งไฟ (Rocket Festival) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 
โดยปัจจุบันถือเป็นงานประเพณีท่ีรู้จักในระดับนานาชาติงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เป็นงานประเพณีท่ีจัด
ขึ้นหนึ่งเดียวในโลก ช่วงก่อนวันมาฆบูชาและก่อนวันงานบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
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41 แห่ง 52 แห่ง 58 แห่ง 73 แห่ง 88 แห่ง 95 แห่ง 103 แห่ง 107 แห่ง
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จ านวนที่พัก/โรงแรมที่จดทะเบียนในจังหวัดยโสธร
หน่วย : แห่ง

ในวันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปี ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรในช่วงวันออกพรรษาหรือในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ที่ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่หนึ่งเดียวในประเทศไทย และงานประเพณีอันสำคัญของชุมชนชาว
คริสต์อำเภอไทยเจริญงานประเพณีแห่ดาว ช่วงเดือนเทศกาลวันคริสต์มาส เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวัน
คล้ายวันประสูติของพระเยซูและเพ่ือแสดงความรักต่อองค์ศาสดา หรือพระเยซูเจ้านอกจากนี้ จังหวัดยโสธรยัง
มีประเพณวีัฒนธรรมอีสานตามจารีตประเพณี“ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่”  
    3.2) แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์
โบราณสถาน/โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม เช่น พระธาตุพระอานนท์      
พระพุทธบุษยรัตน์ วัดมหาธาตุ พระสุก พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวงวัดศรีธรรมาราม วิมานพญาแถนซึ่งมีอาคาร
พญาคันคากและอาคารพญานาคที่ เป็นLand Markแห่ งใหม่ของจังหวัด สวนสาธารณะพญาแถน              
ธาตุก่องข้าวน้อยมีชุมชนเมืองเก่า 200 ปีวัดอัครเทวดามิคาแอล (โบสถ์ไม้) บ้านซ่งแย้ โบราณสถาน           
ดงเมืองเตย พระธาตุกู่จาน แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์  พระธาตุโพนทัน        
วัดพระพุทธบาทยโสธร วัดภูถ้ำพระ วัดพุทธอุทยานภูสูง หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์,หมอนขวาน
ผ้าขิด, ผ้าไหม,ผ้าพ้ืนเมือง, เสื่อกก, เครื่องทองเหลือง, เครื่องจักรสาน, ปลาส้ม , ลอดช่อง,เนื้อโคขุน,            
ไข่ไก่อินทรีย์, ถั่วลิสง เป็นต้น 
    3.3) จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ ระยะเวลาพำนัก และค่าใช้จ่าย 

ป ี

จำนวนนักท่องเที่ยว 
รายได ้

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 
(วัน) 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ 
(บาท/คน/วัน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

ชาวไทย 
(คน) 

ชาวตา่งชาต ิ
(คน) ชาว

ไทย 
ชาวตา่ง 

ชาต ิ
ชาวไทย 

ชาวตา่ง 
ชาต ิ

2558 513,244 500,922 12,322 609.18 2.04 2.43 771.18 1,115.83 
2559 523,642 510,964 12,678 646.85 2.06 2.44 798.98 1,150.92 
2560 607,821 592,398 15,423 776.33 2.09 2.40 819.97 1,190.60 

 2561 628,504 612,731 15,773 862.35 2.11 2.40 849.09 1,238.89 
2562 576,898 562,364 14,534 804.83 2.10 2.35 984.45 1,293.47 
2563 

(ม.ค.-มิ.ย.63) 
 

 
,” 

113,986 111,048 2,938 151.07 - - - - 

  ที่มา  : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร      

    3.4) โรงแรม/ที่พักข้อมูลจากท่ีทำการปกครองจังหวัดยโสธร พบว่า จำนวนสถานประกอบการ
ที่มาขอจดทะเบียนประเภทโรงแรม/ที่พักมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นแสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของ   
จังหวัดยโสธรในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามโรงแรมที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่มี
มาตรฐานสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับ และหลากหลายกิจกรรมในการให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น 
ภัตตาคาร ห้องประชุมสัมมนา ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรม/ที่พักขนากเล็ก 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนกังานสถิติจังหวัดยโสธรและที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 
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   4) การเงินและการคลัง 

    4.๑) การเงิน 
      จังหวัดยโสธรมีปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ปี ๒๕๖2 มีจำนวน ๑4,455 ล้านบาท 
ซึ่งมีปริมาณที่สูงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากปี ๒๕60 และปี ๒๕61 ที่มีปริมาณเงินฝาก ๑3,111 ล้านบาท        
และ ๑3,546 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ 6.71 จากปี ๒๕61       
ขณะที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์มีปริมาณ๑9,131 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕60แต่ลดลงจากปี ๒๕61     
ที่มีปริมาณสินเชื่ออยู่ที่ ๑๘,974 ล้านบาท และ ๑9,187 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
คิดเป็นร้อยละ -0.29 จากปี ๒๕61 ทั้งนี้ มีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในปี ๒๕๖2 คิดเป็น
ร้อยละ ๑32.35 

เงินฝากสินเชื่อธนาคารพาณิชย์จงัหวัดยโสธร 

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ ล้านบาท 11,857 12,253 13,111 13,546 14,455 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ -1.69 3.34 7.00 3.32 6.71 
สินเช่ือธนาคารพาณิชย ์ ล้านบาท 18,558 17,908 18,974 19,187 19,131 

อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 14.08 -3.50 5.95 1.12 -0.29 
สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก ร้อยละ 156.52 146.15 144.72 141.64 132.35 

 ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร, ธนาคารแห่งประเทศไทย      
 
      จังหวัดยโสธรมีปริมาณเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖2 จำนวน ๑7,681 ล้านบาท 
ซึ่งมีปริมาณที่สูงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากปี ๒๕60 และปี ๒๕61 ที่มีปริมาณเงินฝาก ๑4,506 ล้านบาท และ ๑6,282 
ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ 8.59 จากปี ๒๕61 ขณะที่สินเชื่อธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖2 มีจำนวน ๓8,238 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕60แต่ลดลงจากปี ๒๕61 ที่มีปริมาณ
สินเชื่ออยู่ที่  ๓7,963 ล้านบาท และ ๓8,637 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมี อัตราการเปลี่ยนแปลง 
คิดเป็นร้อยละ -1.03 จากปี ๒๕61 ทั้งนี้ มีสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖2  
คิดเป็นร้อยละ ๒16.27 

เงินฝากสินเชื่อธนาคารรัฐวิสาหกิจจังหวัดยโสธร 
รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินฝากรวม ล้านบาท 13,342 14,221 14,506 16,282 17,681 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 5.34 6.59 2.00 12.24 8.59 
สินเช่ือรวม ล้านบาท 36,729 36,291 37,963 38,637 38,238 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 6.08 -1.19 4.61 1.78 -1.03 
สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก ร้อยละ 275.29 255.19 261.71 237.30 216.27  

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขายโสธรธนาคารออมสินเขตยโสธร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขายโสธร ธนาคารอิสลามสาขายโสธร 
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    4.๒) การคลัง 
      สถานการณ์ด้านการคลังของจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2มีรายได้จัดเก็บของ
หน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ สรรพากรพ้ืนที่ สรรถสามิตพ้ืนที่ กรมธนารักษ์ และส่วนราชการอ่ืน ๆ รวมรายได้จัดเก็บ
จำนวน 623.37 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนที่มากกว่าปี ๒๕60 และปี ๒๕61 ที่มีรายได้จัดเก็บ 567.10 ล้านบาท       
และ ๖23.37 ล้านบาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
รายได้           
๑) ตามหน่วยงาน ( จัดเก็บ )           

1.1) สรรพากรพื้นท่ี 381.42 412.03 448.36 447.47 456.21 511.81 
 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) 6.87 8.02 8.82 -0.20 1.95 24.64 
1.2) สรรพสามติพื้นท่ี 3.32 4.08 3.81 4.19 5.30 5.79 

 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) 11.94 22.65 -6.46 9.92 26.31 11.08 
1.3) ด่านศุลกากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.4) กรมธนารักษ ์ 2.87 2.91 3.39 3.92 3.70 3.29 

 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) -34.23 1.68 16.34 15.69 -5.56 -8.77 
1.5) ส่วนราชการอื่น 164.55 173.83 176.69 111.51 97.02 102.49 
  (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) 22.94 5.64 1.64 -36.89 -12.99 15.57 

1.6) รวมรายไดจ้ัดเก็บ 552.16 592.85 632.25 567.10 562.23 623.37 
 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) 10.86 7.37 6.65 -10.31 -0.86 22.68 

๒) ตามฐานภาษี ( จัดเก็บ )           
2.1) เงินได ้ 179.42 176.64 167.80 187.82 184.56 215.09 
 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) -11.03 -1.55 -5.01 11.94 -1.74 33.43 

2.2) การบริโภค 211.31 235.39 280.56 149.25 271.65 296.71 
 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) 35.58 11.39 19.19 -46.80 82.02 18.95 

2.3) อากรขาเข้า-ออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3) รายได้นำส่งคลัง 354.70 513.36 1,851.41 2,123.71 1,859.46 2,027.96 
 (อัตราเพิ่มจากปีท่ีแล้ว %) -6.56 44.73 260.65 14.71 -12.44 30.00 

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร 
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   5)  การค้าและพาณิชย์ 

    5.๑) การค้า การค้าของจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะการค้าข้าวมีหนาแน่นที่ชุมชนเทศบาลเมือง
ยโสธร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาเทศบาลตำบลเลิงนกทา เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สินค้าท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่  
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปลาส้ม ถั่วลิสง แตงโมอินทรีย์ หมอนขวานผ้าขิดผ้าไหมลายลูกหวาย ผ้าไทยท้องถิ่นจัก
สานไม้ไผ่กระติบข้า 
      จังหวัดยโสธรมีศูนย์การค้าและตลาดสินค้าและบริการที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เช่น นานาภัณฑ์
พลาซ่า, บิ๊กแคทมาร์ทยโสธร, บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยโสธร, แม็ค โครสาขา
ยโสธร และเทสโก้ โลตัส ยโสธร 
 

ข้อมูลปี ๒๕๖1จังหวัดยโสธรตลาดประชารัฐทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดยโสธร ๑18  แห่ง ดังนี้ 
ที ่ ประเภทตลาดประชารัฐ จำนวนตลาด (แห่ง) 

1 ตลาดประชารัฐ Green Market  - 
2 ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ได้  14 
3 ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ  94 
4 ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสขุ  - 
5 ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด  1 
6 ตลาดประชารัฐ Modern Trade  2 
๗ ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.  2 
๘ ตลาดประชารัฐต้องชม  3 
๙ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม  2 
๑๐ ตลาดเคหะประชารัฐ  - 

รวม ๑18 
        ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 

     ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่ศักยภาพเพ่ือเสนอตลาดประชา
รัฐบรรจุในปฏิทิน“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” แล้ว 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม
ถนนสายวัฒนธรรม ณ บริเวณถนนคนเดิน บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโ สธร              
โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดประชารัฐดังกล่าว 
   5.๒) ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธรมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง คือ หมอนขวานผ้าขิด ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ และเสื่ อกกและผลิตภัณฑ์จากกก และผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ข้าว 5 สายพันธุ์ และปลา
ส้มยโสธร อันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยข้อมูลปี ๒๕๖3 มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สะสมจำนวน 986 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖3)และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความ
นิยมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและจังหวัดยโสธร ได้แก่ ประเภทข้าว และผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น 
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม ผ้าที่เป็น ผ้าประจำจังหวัดได้แก่ผ้าลายยศสุนทร (ลายลูกหวาย) และประเภทของ
ใช้ได้แก่ หมอนขวานผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว มีการส่งไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
ส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีจำหน่ายในท้องถิ่นและภายในประเทศ ซึ่งมีกำลังผลิตไม่มากนักและสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มสมาชิกในชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย เครื่องทองเหลือง 
แกะสลักไม้ ปลาส้ม ไก่ย่างบ้านแคน ลอดช่องเนื้อโคขุนไข่ไก่อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสงเป็นต้น 
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      5.2.๑) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
          จังหวัดยโสธร มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนในระบบปี 
2557-2563 รวมจำนวน 1,740 กลุ่ม/ราย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 1,417 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน/SME              
14 กลุ่ม/ราย และผู้ผลิตชุมชนที่เป็นข้าวของรายเดียว 294 ราย ไม่ระบุจำนวน 15 ราย โดยมีผลิตภัณฑ์รวม
จำนวน 2,955 ผลิตภัณฑ์แยกเป็นประเภทอาหาร 719 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 52 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 573 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของตกแต่ง 1,448 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 163 ผลิตภัณฑ์ และ
เมื่อแบ่งตามระดับการพัฒนาจะเป็นกลุ่มดาวเด่นสู่สากล (A) 130 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า (B) 
165 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (C)280 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D)2,382 
ผลิตภัณฑ์  
 
๑. ประเภทกลุ่ม จำนวน 

-กลุ่มผูผ้ลติชุมชน(กลุม่) 1,417 

-วิสาหกิจชุมชน/SME (กลุ่ม/ราย) 14 

-ผู้ผลติชุมชนท่ีเป็นข้าวของรายเดยีว (ราย) 947  
-ไม่ระบ ุ 15 

๒. ประเภทผลิตภัณฑ์  

-ประเภทอาหาร (ผลิตภัณฑ์) 719 

-ประเภทเครื่องดื่ม (ผลติภณัฑ์) 52 

-ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย (ผลิตภณัฑ์)  573 

-ประเภทของใช้ของตกแต่ง (ผลิตภัณฑ์) 1,448 

-ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ผลิตภณัฑ์) 163 
๓. แบ่งตามระดับการพัฒนา 4 Quadrant ( A B C D )  

-กลุ่มดาวเด่นสูส่ากล (A) (ผลติภณัฑ์) 130 

-กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า (B) (ผลติภัณฑ์) 165 

-กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (C) (ผลติภัณฑ์) 280 

-กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) (ผลติภัณฑ์) 2,380 
4.ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562  
-ระดับ 1 ดาว 41 
-ระดับ 2 ดาว 42 
-ระดับ 3 ดาว 114 
-ระดับ 4 ดาว 139 
-ระดับ 5 ดาว 21 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 
 

 



19 
 

      5.2.๒) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยโสธร พบว่า จังหวัดยโสธรมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้  

พ.ศ. รายได้จากการจำหน่าย/ปี 
(บาท) 

2558 1,081,433,256.00 
2559 1,211,205,246.72 
2560 1,531,298,764.00 
2561 1,867,373,131.00 
2562 2,310,863,164.00 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

    5.๓) การจดทะเบียนนิติบุคคลข้อมูลณ วันที่  31ธันวาคม 2562มีนิติบุคคลคงอยู่                 
รวมทั้งสิ้น 1,357ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,349.87 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้ 
      3.๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด 957 ราย ทุนจดทะเบียน2,647.82 ล้านบาท  
      3.๒) บริษัทจำกัด 397 ราย ทุนจดทะเบียน 4,701.85 ล้านบาท 
      3.3) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 1 ราย ทุนจดทะเบียน 0.2 ล้านบาท 
 

ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2553-2562  
ป ี ทะเบียนนิตบิุคคล 

รวมยอด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิตบิุคคล 

บริษัทมหาชน
จำกัด 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

ราย ทุนจด
ทะเบียน 

2558 946 4,136,090 242 2,115,200 702 1,960,690 1 200 1 60,000 
2559 1,032 4,757,550 267 2,580,750 763 2,116,600 1 200 1 60,000 
2560 1,221 6,230,332 325 3,822,467 895 2,407,665 1 200 - - 
2561 1,307 7,056,331 356 4,488,076 950 2,568,055 1 200 - - 
2562 1,357 7,349,874 397 4,701,859 959 2,647,815 1 200 - - 

 
ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน และหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2562 

หมวดธุรกิจ 

ทะเบียนนิติบุคคล 

 
รวมยอด  

บริษัทจำกัด 
ห้างหุ้นส่วน

จำกัด 

ห้างหุ้นส่วน 
สามัญ 

นิติบุคคล 

บริษัทมหาชน 
จำกัด 

รวมยอด 1,357   397   959   1   0   

  เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 29   2   27   0   0   
  การทำเหมอืงแร่ และเหมอืงหิน 0   0   0   0   0   
  การผลิต     92   49   43   0   0   
  การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 28   13   15   0   0   
  การจดัหาน้ำ การจัดการน้ำเสยี และของเสยี 0   0   0       
  รวมถึงกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง           
  การก่อสร้าง   464   36   428   0   0    
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หมวดธุรกิจ 

ทะเบียนนิติบุคคล 

 
รวมยอด  

บริษัทจำกัด 
ห้างหุ้นส่วน

จำกัด 

ห้างหุ้นส่วน 
สามัญ 

นิติบุคคล 

บริษัทมหาชน 
จำกัด 

  การขายส่ง ขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ 
498   186   311   1   0    และจกัรยานยนต ์

  การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 27   7   20   0   0   
  ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 19   8   11   0   0   
  ข้อมูลสือ่สาร และการสื่อสาร 0   0   0   0   0   
  กิจกรรมการเงนิ และการประกนัภัย 56   36   20   0   0   
  กิจกรรมเกีย่วกับอสังหารมิทรัพย์ 23   20   3   0   0   
  กิจกรรมวิชาชีพ วทิยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 12   7   5   0   0   
  กิจกรรมการบริหาร และบริการสนับสนุน 0   0   0   0   0   
  การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ 

0   0   0   0   0   
  การประกนัสังคมภาคบังคับ 
  การศกึษา   0   0   0   0   0   
       
       
  กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 3   3   0   0   0   
  ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 49   7   42   0   0   
  กิจกรรมการบรกิารด้านอื่นๆ 57   23   34   0   0   
  กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต 0   0   0   0   0   
  สินค้าและบริการทีท่ำขึน้เองเพือ่ใช้ในครวัเรอืน           
  กิจกรรมขององคก์ารระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 0   0   0   0   0   

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 

   6) อุตสาหกรรม  
    6.๑) โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 187โรงงาน เงินลงทุน4,625.05 ล้านบาท
และมีคนงานจำนวน3,554 คนโรงงานอุตสาหกรรมที่ ตั ้งอยู ่ม ีทั ้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ซึ ่งเป ็น
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือจำหน่ายในประเทศเช่น ยางพารา ข้าวหอมมะลิชุดชั้นในสตรียี่ห้อซาบีน่าเป็นต้น 

พ.ศ. โรงงาน 
ขนาดเล็ก 

(แห่ง) 

โรงงาน 
ขนาดกลาง

(แห่ง) 

โรงงาน 
ขนาดใหญ่ 

(แห่ง) 

รวมโรงงาน 
ทุกขนาด  
(แห่ง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน 
ในโรงงาน 

(คน) 
2559 193 74 7 274 4,563.07 4,352 
๒๕๖๐ 277 14 ๓ 294 4,634.63 ๔,469 
๒๕๖๑ 282 15 ๓ 300 4,464.93 ๔,541 
2562 293 15 3 329 4,944.15 4,619 
2563 171 13 3 187 4,625.05 3,554 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
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    โดยจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการทั้งหมด 187 โรงงาน เมื่อจัดจำแนกตาม
หมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด แล้วปรากฏว่ามีหมวดอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ 
    (1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว อบเมล็ดพืช ทำมันเส้น
เป็นต้นจำนวน 47โรงงาน เงินลงทุน 1,815.65 ล้านบาท การจ้างงาน 664 คน 
    (๒) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต, คอนกรีต
ผสมเสร็จ เป็นต้น จำนวน35โรงงานเงินลงทุน 356.42 ล้านบาทการจ้างงาน 296 คน 
    (3) หมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทรายหรือ
ดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง กิจการซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง และกิจการที่เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ      
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง จำนวน 28 โรงงาน   
เงินลงทุน 158.35 ล้านบาท การจ้างงาน 108 คน  
    (4) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 17 โรงงาน เงินลงทุน 331.15 ล้านบาท การจ้างงาน 212 คน
    (5) หมวดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 156.30 ล้านบาท  
การจ้างงาน 104 คน  

ตารางแสดงจำนวนโรงงาน เงินทุนและคนงานตามหมวดอุตสาหกรรมในจังหวัดยโสธร 
 

ปี 

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

2559 ๕๕ ๑,๖๓๖,๔๘๔.๒๑๑ ๖๕๕ ๔๐,๙๑๖.๔๑ ๑๘ ๒๙๑,๔๙๙,๐๐๐ ๒๒๙ ๗,๔๖๗.๑๗ ๙ 8,430,000 100 255.64 
๒๕๖๐ ๕7 ๑,๖๗7,084,211 ๖64 ๔1,103.89 ๑๘ ๒๙๑,๔๙๙,๐๐๐ ๒๑๗ ๗,๖๘๔.๖๗ ๙ 8,430,000 100 255.64 
๒๕๖๑ ๕6 ๑,๘15,084,211 ๖67 ๔๒,๘๐๘.24 ๑๙ ๒๙๒,๔๙๙,๐๐๐ ๒๒๒ ๗,๗๓๒.๖๗ ๙ 8,430,000 100 255.64 
2562 59 ๑,๘59,784,211 705 ๔3,905.17 ๑๙ ๒๙๒,๔๙๙,๐๐๐ ๒๒๒ ๗,๗๓๒.๖๗ ๙ 8,430,000 100 255.64 
2563 47 1,815,656,211 664 43,470.37 17 331,159,000 212 8,996.57 0 0 0 0 

  
 
 

ปี 

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภณัฑ์ 
จากกระดาษ 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

2559 1 335,000,000 1,400 553.97 23 144,630,000 133 2,188.61 1 2,200,000 12 68.95 
๒๕๖๐ ๑ 335,000,000 1,400 553.97 ๒2 ๑๖4,420,000 ๑36 ๒,637.11 1 2,200,000 12 68.95 
๒๕๖๑ ๑ 335,000,000 1,400 553.97 ๒0 ๑63,370,000 ๑28 2,572.11 1 2,200,000 12 68.95 
2562 ๑ 335,000,000 1,400 553.97 ๒2 ๑79,170,000 ๑43 ๗,620.11 0 0 0 0 
2563 1 335,000,000 1,400 553.97 11 165,000,000 87 2,919.80 0 0 0 0 
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ปี 

อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

2559 9 9,345,000 445 1,007.09 31 110,781,000 162 1635.82 17 15,568,500 60 700.92 
๒๕๖๐ 9 9,345,000 445 1,007.09 ๓๑ ๑๒๖,๐๘๑,๐๐๐ ๑๖๕ ๑,๖๘๐.๘๒ ๑๕ ๑๔,๕๓๘,๕๐๐ ๕๓ ๕๙๒.๕๑ 
๒๕๖๑ 9 9,345,000 445 1,007.09 31 126,081,000 ๑65 ๑,๖๘๐.๘๒ ๑๕ ๑๔,๕๓๘,๕๐๐ ๕๓ ๕๙๒.๕๑ 
2562 9 9,345,000 445 1,007.09 30 114,881,๐๐๐ ๑64 ๑,๔97.57 ๑๕ ๑๔,๕๓๘,๕๐๐ ๕๓ ๕๙๒.๕๑ 
2563 2 2,110,000 30 634.55 9 86,600,000 90 1,328.07 1 6,500,000 6 65.62 

 

ปี 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอื่นๆ 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

2559 0 0 0 0 21 516,431,600 219 1,105.10 22 166,130,000 103 8,301.50 
๒๕๖๐ 0 0 0 0 ๒2 526,431,600 224 ๑,150.10 ๒๗ ๑๖๒,๕๓๐,๐๐๐ ๑๐๓ ๑๐,๒๗๙.00 
๒๕๖๑ 0 0 0 0 ๒๒ ๖๓๒,๖๗๖,๖๐๐ ๒๔๙ ๑,๓๙๖.๔๐ ๒8 ๑63,350,000 ๑๐3 11,089.00 
2562 0 0 0 0 ๒3 ๖35,676,600 264 ๑,508.90 32 169,150,000 118 12,841.00 
2563 0 0 0 0 11 425,080,000 156 1,226.54 28 158,350,000 108 12,024.00 

 

ปี 

อุตสาหกรรมสิ่งพมิพ์ อุตสาหกรรมเคม ี อุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละผลิตภัณฑ ์

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

2559 0 0 0 0 1 2,300,000 7 15 8 59,300,000 7 6,284.76 
๒๕๖๐ 0 0 0 0 1 2,300,000 7 15 ๙ ๑๐๕,๓๐๐,๐๐๐ ๘๓ ๔,๑๕๑.๘๒ 
๒๕๖๑ 0 0 0 0 1 2,300,000 7 15 ๑๑ ๑๓๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๑ ๕,๑๒๕.๐๒ 
2562 0 0 0 0 1 2,300,000 7 15 ๑2 ๑48,300,000 ๑๐6 ๕,611.62 
2563 0 0 0 0 0 0 0 0 12 156,300,000 104 5,611.62 

 
 

ปี 

อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอโลหะ 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

2559 7 820,117,000 287 6,284.76 12 69,810,000 138 1,070.82 40 281,446,000 339 4,077.54 
๒๕๖๐ 7 820,117,000 287 ๕,๐๑๒.๐๐ ๑1 ๖8,610,000 ๑24 1,045.82 ๔๖ ๒๘๐,๖๔๖,๐๐๐ ๓๔๗ ๔,๙๑๕.๕๔ 
๒๕๖๑ ๖ ๖๙๘,๖๕๐,๐๐๐ ๒๖๓ ๕,๕๐๕.๐๐ ๑๐ ๖๖,๑๘๐,๐๐๐ ๑๒๒ ๙๘๗.๑๔ ๕1 ๓54,146,000 383 ๖,366.54 
2562 7 703,150,000 ๒๖8 ๕,772.00 ๑๐ ๖๖,๑๘๐,๐๐๐ ๑๒๒ ๙๘๗.๑๔ ๕๓ ๓๖๗,๑๔๖,๐๐๐ ๓๙๕ ๖,๖๕๔.๕๔ 
2563 5 694,400,000 253 5,655.00 4 60,970,000 83 760.50 35 356,420,000 296 6,922.96 
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ปี 

อุตสาหกรรมเครื่องดืม่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรอืน 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

จำ
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

2559 1 6,000,000 15 94.00 0 0 0 0 8 34298000 92 875.68 
๒๕๖๐ 1 6,000,000 15 94.00 0 0 0 0 ๗ ๓๔,๑๐๐,๐๐๐ ๘๗ ๑,๑๖๗.๔๐ 
๒๕๖๑ 1 6,000,000 15 94.00 0 0 0 0 ๙ ๓๘,๗๐๐,๐๐๐ ๑๐๒ ๑,๒๖๓.๔๐ 
๒๕๖2 1 6,000,000 15 94.00 0 0 0 0 8 32,600,000 92 ๑,192.40 
2563 1 6,000,000 15 94.00 0 0 0 0 3 25,500,000 50 988.00 

ที่มา : สำนกังานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563)   

    6.๒) การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 จังหวัดยโสธรมี
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ หมอนขวานผ้าขิด ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก ผ้าย้อมสีธรรมชาติ อาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าว 5 สายพันธุ์ 
และปลาส้ม โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)สะสมจำนวน                   
268 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกและจังหวัดยโสธร
โดยเฉพาะหมอนขวานผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จำนวน 71 รายมีการส่งไปจำหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ปลาส้ม 
ไก่ย่างบ้านแคน และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสง จำหน่ายในท้องถิ่นและภายในประเทศ   
   7) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
    7.1) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 
      7.๑.๑) รายได้ประชากรเฉลี่ย ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๖2 
ของจังหวัดยโสธร จากการสำรวจ 133,336ครัวเรือน ประชากรจำนวน 399,959 คน มีรายได้ประชากร
เฉลี่ย 70,838.19 บาท/คน/ปี   
ท่ี อำเภอ 

จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวน 
คน 

แหล่งรายได้ของครัวเรือน (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน รายได้บุคคล 
อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ทำ-หาเอง เฉลี่ย (บาท/ปี) เฉลี่ย (บาท/ปี) 

1 เมืองยโสธร 34,988 99,633 147,140.85 42,233.74 21,664.77 18,472.07 229,511.42 80,597.25 
2 ทรายมูล 7,460 24,170 96,399.94 48,710.56 31,288.82 27,926.43 204,325.76 63,064.55 
3 กุดชุม 16,982 53,068 121,590.22 43,732.62 25,454.28 26,172.06 216,949.18 69,424.72 
4 คำเข่ือนแก้ว 16,259 46,912 117,801.74 35,637.45 25,833.08 20,585.07 199,857.34 69,267.58 
5 ป่าต้ิว 8,779 25,229 95,151.72 48,211.84 25,599.09 23,433.47 192,396.12 66,948.57 
6 มหาชนะชัย 12,772 40,423 91,901.67 41,856.88 32,406.44 24,611.23 190,776.22 60,277.41 
7 ค้อวัง 5,490 16,790 111,335.67 43,448.70 26,771.72 22,328.65 203,884.73 66,666.30 
8 เลิงนกทา 23,327 71,772 109,937.84 50,943.91 31,705.89 25,456.63 218,044.27 70,867.73 
9 ไทยเจริญ 7,290 21,962 112,740.98 47,054.11 25,732.96 22,010.98 207,539.03 68,889.88 

เฉลี่ยรวมทุกพื้นท่ี 133,336 399,959 118,894.54 44,177.41 26,671.08 22,727.97 212,471.01 70,838.19 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

      7.1.2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท)  
พ.ศ. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน(บาท) 

2558 19,518 
2560 16,752 
2562 17,706 
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   7.๑.3)ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2555 – 2562 จังหวัดยโสธรมี
ครัวเรือนที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. เพ่ิมสูงขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ๒๑๘ ครัวเรือน 
ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๒ ครัวเรือน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑๕ ครัวเรือนปี ๒๕๖1 จำนวน 217 ครัวเรือนและ    
ปี ๒๕๖2 จำนวน 120 ครัวเรือน 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

     7.๑.4)หนี้สินครัวเรือน (จปฐ.) จากการสำรวจ 133,336ครัวเรือนของจังหวัดยโสธรใน
ปี 2562 พบว่า มีครัวเรือนที่มีหนี้ผ่านสถาบันการเงิน 23,479 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,102,938,714 บาท 
และมีครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ 440 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน19,597,900 บาท 

ท่ี อำเภอ 
จำนวนครัวเรือน 

ท่ีสำรวจ 
จำนวนคน 
ท่ีสำรวจ 

มีหนี้ผ่านสถาบันการเงิน มีหนี้นอกระบบ 

ครัวเรือน คน บาท ครัวเรือน คน บาท 

1 เมืองยโสธร 34,988 99,633 8,938 9,642 979,034,806 59 65 2,080,900 
2 ทรายมูล 7,460 24,170 330 362 14,336,100 2 4 100,000 
3 กุดชุม 16,982 53,068 2,389 2,604 134,982,690 63 67 2,355,000 
4 คำเข่ือนแก้ว 16,259 46,912 4,955 5,127 352,296,012 10 11 560,000 
5 ป่าต้ิว 8,779 25,229 743 840 47,514,780 41 45 2,280,000 
6 มหาชนะชัย 12,772 40,423 1,300 1,480 58,779,800 44 45 1,973,000 
7 ค้อวัง 5,490 16,790 467 547 66,223,400 24 29 1,765,000 
8 เลิงนกทา 23,327 71,772 4,132 4,508 442,179,126 186 212 8,180,000 
9 ไทยเจริญ 7,290 21,962 225 295 7,592,000 11 12 304,000 

 รวม 133,347 399,959 23,479 25,405 2,102,938,714 440 490 19,597,900 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

 

พ.ศ. จำนวน
ครัวเรือน
ที่สำรวจ 

จำนวน
คนที่
สำรวจ 

มีหนี้ผ่านสถาบันการเงิน มีหนี้นอกระบบ 

ครัวเรือน คน บาท ครัวเรือน คน บาท 

2561   ๒๔,๗๑๒  1,995,292,479 ๑,๒๐๖  55,194,050 
2562 133,347 399,959 23,479 25,405 2,102,938,714 440 490 19,597,900 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 
 
   8) การประกอบอาชีพข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 ประชากรในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) มีจำนวน ๑66,218 คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖1.2๖ ของผู้มีงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมี
จำนวน 105,126 คน คิดเป็นร้อยละ ๓8.7๔ โดยด้านการขายส่งและการขายปลีกมีจำนวนมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านการก่อสร้าง และด้านกิจกรรมโรงแรมและอาหารตามลำดับ   
 
 

ที ่ พ.ศ. 
จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 

เกณฑ์ จปฐ. (ครัวเรือน) 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

1 2557 397 64,941 
2 2558 218 65,358 
3 2559 222 66,789 
4 2560 315 69,367.27 
5 2561 217 67,928.09 
6 2562 120 70,838.19 
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  1.2.2 ด้านสังคมและความม่ันคง 
    1) แรงงาน 
     1.๑) ผู้สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน สถานการณ์แรงงานในจังหวัด
ยโสธรจากข้อมูลการให้บริการจัดหางานในปี 256๓ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) พบว่านายจ้าง/  
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน จำนวน 1,674 อัตราเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 (จำนวน 
2,249 อัตรา) พบว่าลดลงร้อยละ 25.56 ผู้สมัครงานในปี ๒๕๖๓ มีจำนวน 970 คน เมื่อเทียบกับปี 2562 
(จำนวน 1,631 คน) พบว่าลดลงร้อยละ 40.52 การบรรจุงานจำนวน 1,260 อัตรา เมื่อเทียบกับปี 2562 
(จำนวน 1770 อัตรา) พบว่าลดลงร้อยละ 28.81 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid– 19) ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชน       
       เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู ้สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน ในห้วงปี 
2559– 2563พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุดในปี 2560 รวมจำนวน 
3,654 อัตรา และน้อยที่สุดในปี 256๑ จำนวน 1,448 อัตรา ในขณะที่ในปี 2559 มีจำนวนผู้สมัครงาน  
มากที่สุด 2,231 คน และผู้สมัครงานน้อยที่สุด ในปี 2563 จำนวน 970 คน โดยผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง การบรรจุงานมากที่สุดในปี 2559 จำนวน 2,641 คน และน้อยที่สุดในปี 2563 จำนวน 1,260 
คนส่วนหนึ่งมาจากกำลังแรงงานปัจจุบัน กลุ่มGeneration Y มีการทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง
ลดลง แต่ประกอบอาชีพอิสระในลักษณะงานฟรีแลนซ์(Freelance) งาน Part time (ชั่วคราว) และการ
ประกอบธุรกิจแบบ Start Up เพ่ิมมากข้ึน 
 

สถิติตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และบรรจุงาน จังหวัดยโสธรปี ๒๕๕8– ๒๕๖3 
ปี ตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน บรรจุงาน คิดเป็นร้อยละ 

2558 2,459 2,879 2,147 74.57 
2559 3,529 2,231 2,641 118.37 
2560 3,654 1,984 2,427 122.32 
2561 1,448 1,544 1,506 97.53 
2562 2,249 1,631 1,770 108.58 

2563 (ม.ค. – ก.ค.) 1,674 970 1,260 129.89 
ที่มา : สำนักงานจัดหาจังหวัดยโสธรและสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร 

อัตราการมีงานทำ ปี ๒๕๕8-๒๕๖2 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ร้อยละ 99.13 99.28 99.69 97.90 73.08 125.79 
ที่มา : สำนักงานจัดหาจังหวัดยโสธรและสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร 
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จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ 
ในภาพรวมของประเทศ และของจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2558 – 2562 (หน่วย : คน) 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/02.aspx 

 
อัตราการว่างงาน จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕8-๒๕๖2 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ร้อยละ 0.34 0.46 0.12 0.62 0.04 1.01 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร สำนักงานจัดหาจังหวัดยโสธรและสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร 
 
     1.2) แรงงานต่างด้าวสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดยโสธรปี 256๓ (ณ เดือนกรกฎาคม 
2563) มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ รวมจำนวน 426 คน จำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง 
ได้เป็น แรงงานต่างด้าวทั่วไปที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย (มาตรา 59) จำนวน 42 คน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมา) ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายตามระบบMOU จำนวน 381 คน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว 
เมียนมา) ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยได้รับอนุญาตทำงานชั่วคราว จำนวน 3 คน    
     เมื่อพิจารณาจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือในจังหวัดยโสธรในห้วงปี 2559 – 256๓ พบว่า
ในปี 2561 มีแรงงานต่างด้าวคงเหลือในจังหวัดยโสธรมากท่ีสุด จำนวน 697 คน เหตุเนื่องมาในปีดังกล่าวจาก
ภาครัฐได้เปิดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่มีการทำงานกับนายจ้างอยู่แต่เดิมก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
เพ่ือขออนุญาตทำงาน สามารถเข้าจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ เข้ารับพิสูจน์สัญชาติ และขอรับใบอนุญาต
ทำงานได้ ดังนั้น ในปี 2561 จึงมีจำนวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้าดำเนินการตามนโยบายภาครัฐ
และได้ รั บอนุญาตทำงานชั่ วคราวมากที่ สุ ด จำนวน 435 คน ทั้ งนี้  ในปี  25 6 3  จั งห วัดย โสธร 
มีแรงงานต่างด้าวคงเหลือน้อยที่สุด จำนวน 426 คน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง

ระดับ 
ประเภท
แรงงาน 

เพศ กลุ่มอาย ุ
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ประเทศ รวม รวม รวม 38,330,419 38,263,172 37,646,884 38,301,023 37,486,327 

ชาย รวม 20,776,307 20,741,481 20,531,621 20,869,856 20,467,515 
หญิง รวม 17,554,112 17,521,691 17,115,263 17,431,167 17,018,812 

แรงงาน 
ในระบบ 

รวม รวม 16,918,121 16,946,422 16,872,736 17,111,444 17,142,247 
ชาย รวม 9,077,483 9,055,400 9,020,256 9,189,995 9,139,277 
หญิง รวม 7,840,638 7,891,022 7,852,480 7,921,449 8,002,970 

แรงงาน 
นอกระบบ 

รวม รวม 21,412,298 21,316,751 20,774,148 21,189,579 20,344,080 
ชาย รวม 11,698,824 11,686,081 11,511,365 11,679,861 11,328,238 
หญิง รวม 9,713,474 9,630,670 9,262,784 9,509,718 9,015,842 

ยโสธร รวม รวม รวม 292,198 294,919 296,690 293,952 292,488 
ชาย รวม 151,979 150,120 152,114 152,566 152,469 
หญิง รวม 140,219 144,799 144,576 141,386 140,018 

แรงงาน 
ในระบบ 

รวม รวม 44,490 52,339 37,872 44,143 37,303 
ชาย รวม 24,531 29,443 21,964 25,054 22,260 
หญิง รวม 19,959 22,896 15,908 19,089 15,043 

แรงงาน 
นอกระบบ 

รวม รวม 247,708 242,580 258,818 249,809 255,185 
ชาย รวม 127,448 120,677 130,150 127,513 130,209 
หญิง รวม 120,261 121,903 128,668 122,297 124,976 
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ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 423 คนและเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานชั่วคราว 
เพียงจำนวน 3 คน 
     การจ้างแรงงานต่างด้าวใน 4 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว 
เมียนมา) มีแนวโน้มการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากภาครัฐได้ส่งเสริมและผลักดัน 
ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (MOU) รวมทั้งรัฐบาล 
มีนโยบายการบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยมีการบังคับใช้พระราช
กำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 อย่างเข้มงวด 
 

ตาราง สถิติแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือในจังหวัดยโสธร ปี 2559 - 2563 

ปี พ.ศ. 

แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 
เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
ที่ได้รับอนุญาตทำงาน  
(3 สัญชาติ : กัมพูชา 

ลาว เมียนมา) 

รวม
ทั้งสิ้น 

แรงงานต่างด้าว 
ที่เข้าเมืองถูกต้อง 

ตามกฎหมาย (ม.59) 

แรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ  

นำเข้าตามMOU 
รวม 

2559 44 35 79 352 431 
2560 58 69 127 322 449 
2561 54 208 262 435 697 
2562 51 278 329 209 538 
2563 

(ณ ก.ค.63) 
42 381 423 3 426 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวดัยโสธร 
 
    2) การคุ้มครองสวัสดิการและการประกันตนในระบบประกันสังคม 

จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

ปี 
ผู้ประกันตน % +/- 

(เพ่ิม/ลด) มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ รวม 
๒๕๕๙ 13,750 2,332 16,807 32,889 - 
๒๕๖๐ 14,620 2,571 18,756 35,947 ๘.๕๑ 
๒๕๖๑ 1๔,๘๗๕ ๓,๐๘๘ 2๒,๑๑๙ ๔๐,๐๘๒ ๑๐.๓๒ 
๒๕๖๒ 1๔,๘๓๘ ๓,๒๙๓ 2๔,๐๓๘ ๔๒,๒๑๔ ๕.๐๕ 
๒๕๖๓ 
(ก.ค.63) 

1๕,๑๕๗ ๓,๖๖๓ 2๖,๐๖๗ ๔๔,๘๘๗ ๕.๙๕ 

  ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 
 
    3) ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จากข้อมูลการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดยโสธร 
พบว่า มีจำนวนที่พบสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี ๒๕๕8-๒๕63 และมีจำนวนลดลงในปี ๒๕๖๐  
ผู้ด้อยโอกาสและ 

ผู้พิการ (คน) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1,553 2,032 1,816 1,116 6,436 4,090 

(ณ ส.ค.63) 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  
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เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพผู้พิการ 
ปี  2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผู้พิการ 
ที่ได้รับเงินกู้ฯ (คน) 

123 66 181 164 93 135 

เงินกู้ยืมฯ (บาท) 3,280,000 1,940,000 5,810,000 7,150,000 4,000,000 4,300,000 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  
 
    4) ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจังหวัดยโสธรมีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี ๒๕๕7 จนถึงปี ๒๕๖๐  

ผู้สูงอายุ  
๖๐ ปี ข้ึนไป (คน) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
77,783 80,946 84,309 87,308 90,242 

 
91,078 
(ณ ส.ค.63) 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  
 

เงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕7-๒๕๖2 
ปี  2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ผู้สูงอายุ 
ที่ได้รับเงินกู้ฯ (คน) 

107 73 111 82 64 58 

เงินกู้ยืมฯ (บาท) 3,122,500 2,055,000 2,910,500 2,295,000 1,612,000 1,625,000 
 
    5) ผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี ๒๕๕๙-2562 

อำเภอ 2560 2561 2562 2563 
ได้รับสิทธิ ์ ไม่ได้รับสิทธิ ์ ได้รับสิทธิ ์ ไม่ได้รับสิทธิ ์ ได้รับสิทธิ ์ ไม่ได้รับสิทธิ ์ ได้รับสิทธิ ์ ไม่ได้รับสิทธิ ์

กุดชุม 269 0 159 0 436 1 610 0 
ค้อวัง 94 0 63 0 151 4 175 0 
คำเขื่อนแก้ว 184 0 186 0 264 3 643 0 
ทรายมูล 97 0 67 0 189 1 302 0 
ไทยเจริญ 106 0 78 0 203 3 244 0 
ป่าติ้ว 132 0 108 0 224 7 300 0 
มหาชนะชัย 170 0 132 0 273 3 576 0 
เมืองยโสธร 328 0 299 0 478 10 1,246 0 
เลิงนกทา 397 0 258 0 661 6 1,041 0 
รวม 1,777 0 1,350 0 2,879 38 5,137 0 

 
    6) สาธารณสุข  
     6.1) โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในปี ๒๕๖3 จังหวัด
ยโสธร มีโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 9 แห่งแยกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนระดับ
อำเภอ  8 แห่ง มีเตียงรวม 720 เตียง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  112  แห่ง และคลินิกทุกประเภท 
146 แห่ง นอกจากนี ้ยังมีโรงพยาบาลของเอกชน 2 แห่ง (๑๑๐ เตียง) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขสาขาหลักที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสขุแก่ประชาชน ดังนี ้
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ประเภทบุคลากร 
สถานท่ีปฏิบัติงาน สัดส่วนต่อ

ประชากร 
(จ.ยโสธร) 

สัดส่วนต่อประชากร
(ประเทศปี 2561) สสจ. รพท. รพช. สสอ.+รพ.สต. รวม 

แพทย ์ 3 71 82 0 156   1:3,444 1 : 1,771 
ทันตแพทย์ 2 17 25 0 44   1:12,211 1 :8,472 

เภสัชกร 9 29 42 0 80  1:6,716 1 : 4,569 
พยาบาลวิชาชีพ 5 363 365 188 921 1:583   1 : 395 

นักวิชาการสาธารณสุข 45 14 34 146 239   1:2,248 - 
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 37 87 163 91 388   1:1,385 - 
ที่มา : งานการเจ้าหนา้ที่  สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕63 
      6.2) สาเหตุการป่วยการตาย ปีงบประมาณ  2559-2562  พบว่า  มีสาเหตุการป่วยด้วย
โรคเบาหวาน มากที่สุด รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจ ตามลำดับ       
และข้อมูลการตายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่าประชาชนในจังหวัด
ยโสธรมีสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมาคือโรคระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ
และปรสิต และอุบัติเหตุทางจราจรและอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ตามลำดับ สำหรับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ
จังหวัดยโสธร ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อุบัติ เหตุการจราจร โรคหัวใจและหลอดเลือด              
โรคไข้เลือดออก  นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโดยข้อมูลปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีการป่วยด้วย
โรคอุจาระร่วงมากที่สุด รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปวดบวม และอาหารเป็นพิษ ตามลำดับ 
    7) การศึกษา 
     7.๑) จำนวนสถานศึกษาทุกสังกัด ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยโสธรมีจำนวน 719 แห่งดังนี้ 

ลำดั
บ 

สังกัด/อยู่ในกำกบัดแูล จำนวน 

ตั้งอยู่ในพื้นที่ (อำเภอ) 

เม
ือง

 

คำ
เข

ื่อน
แก

้ว 

มห
าช

นะ
ชัย

 

ค้อ
วัง

 

ป่า
ติ้ว

 

ทร
าย

มูล
 

กุด
ชุม

 

ไท
ยเ

จร
ิญ

 

เล
ิงน

กท
า 

1 สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 187 71 48 48 20 - - - - - 
2 สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 186 - - - - 30 24 49 23 60 
3 สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 27 5 4 2 1 2 2 4 2 5 
4 สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดยโสธร 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 2 - - - - - - - - 
6 สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 10 3 - 2 - - 1 2 - 2 
7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 21 8 2 1 1 - - 1 4 4 
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 271 62 32 32 14 27 14 29 17 44 
9 
 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ :  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร 

1 1 - - - - - - - - 

10 
 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ :  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

1 - 1 - - - - - - - 

11 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 - - - - - - - - 1 
12 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 1 - - - - 1 - - 1 
 รวม 719 154 88 86 37 60 43 87 47 117 
     หมายเหตุ : รวมศูนย์พัฒนาเดก็เล็กท่ีมา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  
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     7.๒) จำนวนนักเรียน(โรงเรียน คร ูนักเรียน และห้องเรียน แยกตามสังกัด) 
        7.2.1)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รับผิดชอบ ๔ อำเภอ 
คือ เมืองยโสธร คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และค้อวัง ข้อมูลปี ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาในสังกัด รวม ๑87 แห่ง แบ่งเป็น
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ๑87 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๖ แห่ง มีนักเรียนรวม 
18,732 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 3,๒๗๖ คน ระดับประถมศึกษา 13,๔๒๖ คน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 2,0๓๐ คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม 1,๕๒๑ คน 

ที ่ พ.ศ. 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวนครู  
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวนครู 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2558 ๑๙๒ 386 ๓,๙๓๑ ๓๘๖ ๑๙๓ 1,227 ๑๔,๖๙๗ ๑,๒๑๓ 
2 2559 ๑๙๒ 420 ๓,๙๒๘ ๔๒๐ ๑๙๓ 1,025 ๑๔,๒๔๔ ๑,211 
3 2560 191 403 4,060 403 191 945 13,865 1,210 
4 2561 192 394 3,747 394 191 864 13,891

๒๕๖๒
891 

1,205 
5 ๒๕๖๒ 192 385 3,440 376 191 861 13,673 1,204 
6 2563 187 237 3,276 363 187 1,038 13,426 1,187 
 ที่มา : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 

ที่ พ.ศ. 
ระดับ ม.ต้น 

จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 
1 2558 ๔๘ 150 ๒,๒๘๐ ๑๔๔ 
2 2559 ๔๘ 250 ๒,๒๕๓ 142 
3 2560 48 250 2,187 148 
4 2561 48 250 2,120 148 
5 2562 48 225 2,018 145 
6 2563 46 246 2,030 143 

 ที่มา : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

        7.2.2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รับผิดชอบ ๕ อำเภอ 
คือ ทรายมูล กุดชุม ป่าติ้ว เลิงนกทา และไทยเจริญ ข้อมูลปี ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาในสังกัด รวม ๑๘๖ แห่ง 
แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ๑๘๕ แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕ แห่ง    
มีนักเรียนรวม 1๘,๕๙2 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 3 ,725คน ระดับประถมศึกษา 12,797คน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๖๒๒คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม ๑,๕๒๖ คน 

ที ่ พ.ศ. 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2558 139 ๑,๖๒๘ ๔,๐๘๔ 378 139 ๑,๖๒๘ 13,890 1,159 
2 2559 139 ๑,๕79

๔ 
๔,๑๘๗ 375 139 ๑,๕79 13,519 1,157 

3 2560 139 1,526 4,398 375 139 1,526 13,122 1,146 
4 2561 139 1,474 4,269 375 139 1,474 13,122 1,139 
5 2562 139 763 3,842 373 139 763 12,804 1,138 
6 2563 185 266 3,725 371 186 1,074 12,797 1,132 

  ที่มา :  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒ 
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ที ่ พ.ศ. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

จำนวนโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 
1 2558 48 ๑,๖๒๘ ๒,๗๓๙ 159 
2 2559 48 ๑,๕๘๔ ๒,๕๘๓ 154 
3 2560 48 1,526 2,362 152 
4 2561 48 1,474 2,237 148 
5 256๒ ๔8 640 2,140 147 
6 2563 45 282 2,070 142 

  ที่มา :  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  ๒ 
 
        7.2.3)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ข้อมูลปี ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาในสังกัดรวม 27 แห่ง ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ถึงตอนปลายทุกแห่ง มีจำนวนนักเรียน มีนักเรียนรวม 18,118 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 10 ,240 คน และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,599 คน 

ที ่ พ.ศ. 
ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวนครู จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวนครู จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2558 27 534 11,331 336 27 580 10,029 283 
2 2559 27 550 10,901 336 27 565 9,383 279 
3 2560 27 550 10,522 322 27 565 8,459 273 
4 2561 27 550 10,522 322 27 565 8,459 273 
5 256๒ 27 1,289 10,393 320 27 1,289 7,725 263 
6 2563 27 1,251 10,240 327 27 1,255 7,599 261 
  ที่มา : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
        7.2.4) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โดยข้อมูลปี  2560 มีสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา รวม ๑๐ แห่ง แบ่งเป็นของภาครัฐ  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร และวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และที่เป็นของเอกชน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย
เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลิงนกทา 

ที ่ ระดับอาชีวศึกษา 
จำนวนนักเรียน/นักศกึษา ครู/บุคลากรทางการศึกษา 

2558 2559 2560 256๑ 2558 2559 2560 256๑ 

สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา (ภาครัฐ) 
จำนวน 3 แห่ง  

5,899 6,718 6,072 n/a 231 233 404 n/a 

1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 3,962 4,511 4,002 n/a 159 163 n/a n/a 
2 วิทยาลัยการอาชีพ 

เลิงนกทา 
1,192 1,214 1,217 n/a 27 27 n/a n/a 

3 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร 

745 993 853 n/a 45 43 n/a n/a 
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 ที่มา : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
 

ที ่ พ.ศ. 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2558 10 374 7,818 196 10 374 3,380 85 
2 2559 10 395 8,889 223 10 395 3,661 92 
3 2560 10 584 8,682 223 10 584 4,061 92 
4 256๑ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
5 256๒ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
6 256๓ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

  ที่มา : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
  
        7.2.6)สถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยโสธร มีจำนวน 9 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 9 แห่ง ม.ต้น 9 แห่ง 
ม.ปลาย 9 แห่ง และระดับ ปวช. 1 แห่ง 

ที ่ พ.ศ. 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2558 - - - - 9 24 282 79 
2 2559 - - - - 9 24 192 79 
3 2560 - - - - 9 24 193 79 
4 256๑ - - - -     
๕ 256๒ - - - - 9  300 79 
๖ 256๓ - - - - 9 14 352 79 

  ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร 

 

ที่ ระดับอาชีวศึกษา 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษา 

2558 2559 2560 256๑ 2558 2559 2560 256๑ 

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (ภาคเอกชน) 
จำนวน 7 แห่ง 

5,299 5,832 6,671 n/a 143 162 180 n/a 

4 วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 236 254 268 n/a 6 6 n/a n/a 
5 วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 468 527 878 n/a 27 28 n/a n/a 

6 วิทยาลยัเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 1,219 1,485 1,688 n/a 30 43 37 n/a 
7 วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธร 

อินเตอร์เนชั่นแนล 
928 1,180 1,181 n/a 29 29 20 n/a 

8 วิทยาลยัเทคโนโลยีมหาชนะชยั 703 767 811 n/a 16 17 25 n/a 

9 วิทยาลยัอาชวีศึกษายโสธร 1,014 952 1,042 n/a 23 24 31 n/a 
10 วิทยาลยัอาชวีศึกษาเลิงนกทา 731 667 803 n/a 12 15 30 n/a 

รวมทั้งหมด 11,198 12,550 12,743  374 395 584  



33 
 

 
ที ่

พ.ศ. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2558 9 133 3,160 79 9 133 5,036 79 
2 2559 9 133 3,296 79 9 133 5,277 79 
3 2560 9 133 3,015 79 9 133 5,065 79 
4 256๑ 9    9    
๕ 256๒ 9  3,088 79 9  4,665 79 
๖ 256๓ 9 97 3,083 79 9 97 4,554 79 

  ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร 

ที ่ พ.ศ. 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2558 1 2 103 2 - - - - 
2 2559 1 2 80 2 - - - - 
3 2560 1 2 80 2 - - - - 
4 256๑     - - - - 
๕ 256๒ 1 2 80 2 - - - - 
๖ 256๓ 1 2 80 2 - - - - 

  ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร 

        7.2.7)สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                    
ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 21 แห่ง แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา ๒๑ แห่ง, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔  แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ แห่งมีนักเรียน
รวม 7 ,246 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา3 ,023คน ระดับประถมศึกษา 3 ,706คน, ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 401คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย116 คน และมีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม363 คน 

ที ่ พ.ศ. 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2560 19 322 3,069 113 18 322 3,182 135 
2 2561 19 306 3,072 113 18 306 3,403 135 
3 2562 19 273 2,107 113 17 273 3,600 135 
4 2563 20 363 3,023 114 18 363 3,706 143 

 

 
ที ่

พ.ศ. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวน
โรงเรียน 

จำนวน
ครู 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

1 2560 4 322 531 20 1 322 192 5 
2 256๑ 5 306 515 21 1 306 157 5 
3 256๒ 4 273 495 20   1 273 148 5 
4 2563 4 363 401 22 1 363 116 5 

  ที่มา :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
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        7.2.8)สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อมูลปี 256๓ จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัย  
ศาสนศาสตร์ยโสธร 

วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

ที ่ พ.ศ. 
จำนวนครู/อาจารย ์ จำนวนนักเรียน/นักศกึษา จำนวนห้องเรียน/

สาขาวิชาเอก ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 2558 ๕ ๘ 168 327 39/3 

2 2559 ๕ ๘ 304 660 48/3 

3 2560 ๗ ๖ 227 536 42/3 
4 2561 ๘ ๖ 135 477 40/3 
5 ๒๕๖๒ n/a n/a n/a n/a n/a 

๖ ๒๕๖๓ n/a n/a n/a n/a n/a 

 ที่มา : วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 

ที ่ พ.ศ. 
จำนวนอาจารย์/บุคลากร จำนวนนักศึกษา/นักศึกษา จำนวนห้องเรียน/

สาขาวิชาเอก ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 255๘ 15 13 288 277 23 

2 255๙ 15 13 235 213 22 

3 25๖๐ 16 14 176 142 18 

4 ๒๕๖๑ 16 14 194 124 16 

5 ๒๕๖๒ 16 14 n/a n/a n/a 

๖ ๒๕๖๓ 16 14 154 109 17 

  ที่มา :มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลยัศาสนศาสตร์ยโสธร 
 
     7.3) อัตราส่วนนักเรียนต่อครู(๑ คน) ของจังหวัดยโสธร 

ระดับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 256๑ 
ประถมศึกษา 14 14 18 18 
มัธยมศึกษา 18 17 14 14 
ก่อนประถมศึกษา 19 17 15 14 
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวดัยโส 
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     7.4) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
        7.4.๑) รายงานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา 255๙-256๒ 

รายงานผลในแต่ละ
ระดับ/สังกัด 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

255๙ 25๖๐ 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 
ระดับประเทศ 43.19 39.79 43.14 37.99 35.61 29.33 37.50 36.30 34.49 32.63 35.02 32.24 
ระดับ ศธภ.13 39.44 35.90 38.96 34.52 33.32 31.97 34.95 34.06 31.72 30.00 31.45 29.22 
ระดับจังหวัด 39.67 36.45 39.11 34.75 33.79 32.37 35.14 34.08 32.01 30.25 31.35 29.31 
ระดับสังกัด (ภายในจังหวัด) 
สนง.คณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

39.66 36.34 38.80 34.23 34.22 32.62 35.36 34.23 32.23 30.57 31.61 29.55 

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา(สพป.) 

39.66 36.34 38.80 34.23 31.77 31.52 33.56 32.20 - - - - 

สนง.คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

37.97 34.90 38.42 34.01 31.26 30.47 33.86 30.16 28.64 24.91 26.52 24.08 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

41.62 39.05 43.15 39.52 33.33 31.02 34.78 34.28 29.89 29.55 31.63 29.09 

กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน(ตชด.) 

38.33 31.09 43.30 33.69 - - - - - - - - 

สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

- 30.94 34.39 30.81 - 30.15 32.51 33.31 26.01 26.83 26.91 26.10 

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 

- - - - 34.94 33.08 36.20 35.00 32.28 30.57 31.61 29.55 

สนง.พระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ 

- - - - 29.78 27.92 29.36 29.77 27.23 26.63 25.13 25.23 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) 

        7.4.๒) รายงานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ประจำปีการศึกษา 255๙-256๒ 

รายงานผลในแต่ละระดบั/สงักัด 
ระดับชั้น/ปีการศึกษา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 

ระดับประเทศ 37.93 41.60 41.63 43.63 37.35 37.11 40.04 40.75 
ระดับ ศธภ.13 36.52 39.94 39.82 42.06 36.39 36.11 38.65 39.59 
ระดับจังหวัด 38.03 39.8 39.09 42.37 37.03 35.93 38.72 39.67 
ระดับสังกดั (ภายในจังหวดั)         
วิทยาลยัการอาชีพเลิงนกทา 36.25 38.97 39.28 40.38 35.05 35.97 37.02 38.18 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 36.31 40.32 38.48 40.24 37.75 37.79 38.68 38.38 
วิทยาลยัเทคนิคยโสธร 37.96 41.18 41.21 43.98 37.04 36.06 38.75 40.52 
วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 33.63 32.85 43.50 36.46 31.63 35.76 39.11 36.88 
วิทยาลยัเทคโนโลยีมหาชนะชยั 42.12 39.70 43.82 38.75 46.25 32.43 - 40.34 
วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 44.96 39.02 42.04 47.20 49.33 36.06 - 38.79 
วิทยาลยัเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร ์ 35.10 38.64 37.11 42.45 31.33 34.56 - 37.91 
วิทยาลยัเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 34.35 33.03 31.71 42.32 34.40 32.06 - 34.63 
วิทยาลยัอาชวีศึกษาเลิงนกทา 36.89 40.23 37.97 38.40 36.30 36.88 41.09 41.68 
ไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร 47.93 40.20 38.30 41.40 45.33 37.36 44.13 43.19 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  
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        7.4.๓) รายงานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน(N-NET)ประจำปีการศึกษา 255๙-256๒ 

รายงานผลใน 
แต่ละระดับ/สังกัด 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา   ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 
ระดับประเทศ 42.05 42.21 41.67 43.45 39.64 38.09 39.19 38.28 33.76 33.02 35.58 33.16 
ระดับภูมิภาค 43.54 42.75 42.40 41.11 37.86 36.41 37.82 36.63 32.18 31.00 33.71 32.16 
ระดับจังหวัด 50.17 49.70 49.36 44.71 37.07 35.63 36.61 34.63 32.23 29.50 32.23 29.36 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 

     7.5) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปีกราฟแสดงจำนวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี ของประเทศ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดยโสธร 
ปีการศึกษา จังหวัดยโสธร(ปี) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ปี) ประเทศไทย (ปี) 
2557 9.20 8.50 9.00 
2558 8.10 8.40 9.30 
2559 8.30 8.50 9.40 
25๖๐ 8.3๐ 8.๖0 9.50 
25๖๑ 8.47 8.๗0 9.60 

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร,http://db.npithailand.com 
  
    8) ศาสนา 
     8.๑) พระพุทธศาสนา จังหวัดยโสธรมีวัด/สำนักสงฆ์ ๖6๐ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๑52 แห่ง 
พระสงฆ์2,174 รูป มีผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวน ๕๓๗,748 คน คิดร้อยละ 99.66 ของประชากรจังหวัด 
(ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม ๒๕๖2) 

ที ่ พ.ศ. จำนวนวัด/ 
สำนักสงฆ์(แห่ง) 

ที่พักสงฆ ์
(แห่ง) 

วัดร้าง 
(แห่ง) 

พระสงฆ์ 
(รูป) 

จำนวนพุทธศาสนิก(คน) 

1 2558 637 178 54 2,586 537,171 

2 2559 640 164 56 3,280 537,171 
 
 
 
 
 

3 2560 650 162 56 3,084 537,540 

4 2561 650 162 56 2,493 537,664 

5 2562 660 152 56 2,174 537,748 

  ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 
 
     8.2) ศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนาคริสต์มีโบสถ์คริสต์ 28 แห่ง และศาสนาอิสลามมัสยิด 1 แห่ง 
 
    9) วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดยโสธรมีวัฒนธรรมประเพณีแบบชาวอีสาน  โดยมีงานประเพณี
บัง้ไฟเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร เป็นงานระดับนานาชาติ  ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จัดในวันศุกร์-เสาร์-
อาทิตย์  สัปดาห์ที่  2 ของเดือนพฤษภาคมทุกปี งานแห่มาลัยข้าวตอกจัดในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ก่อนวัน
มาฆะบูชาหนึ่งวันของทุกปี งานประเพณีบุญคูณลาน งานประเพณีจุดไฟตูมกาคืนวันออกพรรษา  งานนมัสการ
พระธาตุพระอานนท์ งานนมัสการพระธาตุกู่จาน และงานประเพณีท่ีน่าสนใจที่จัดขึ้นตามฮีตสิบสอง 
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    10) ยาเสพติด 
      10.๑) สถานการณ์ยาเสพติดทั่วไปจังหวัดยโสธรมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ทางผ่านมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงไปสู่พ้ืนที่ตอนใน ลักษณะการลำเลียงสำคัญ คือ จะวางไว้จุดสำคัญต่าง ๆ เช่าน หลักกิโลเมตร ป้าย
ส่วนราชการ อาทิ ป้ายโรงเรียน การฝังกลบไว้บริเวณข้างทางแล้วนัดหมายให้เครือข่ายมารับไปจำหน่ายหรือ
นัดหมายส่งยาตามรีสอร์ท ฯลฯ การลักลอบลำเลียงผ่านพ้ืนที่ที่มีทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสายสาธารณะ      
ยาเสพติดที่ระบาดในพ้ืนที่เป็นการนำเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน และส่วนหนึ่งเป็นยาเสพติดย้อนกลับจาก
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ แต่ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดอยู่ในระดับเบา
ถึงปานกลาง การแพร่ระบาดไม่รุนแรง สามารถควบคุมได้ โดยจากข้อมูลพบการแพร่ระบาดทุกพ้ืนที่  
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น เช่น ชุมชนในเมืองยโสธร และอำเภอเลิงนกทา  
      10.๒) สถานการณ์ด้านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
ในห้วงเดือน ต.ค.62 – ส.ค. 63 มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา/เข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รวมจำนวน 1,596 ราย แยกเป็นระบบสมัครใจ 344 ราย (ร้อยละ 21.55) ระบบบังคับบำบัด 
1,102 ราย (ร้อยละ 69.05) และระบบต้องโทษ 150 ราย (ร้อยละ 9.40) 
      10.๓) ประเภทยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)
กัญชา ไอซส์ารระเหย และพืชกระท่อม 
      10.๔) ผลการกำหนดสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านยาเสพติด  จังหวัดยโสธรมี ๘๘๕ หมู่บ้าน 
และ ๒๓ ชุมชน รวมเป็น ๙๐๘ หมู่บ้าน โดยมีข้อมูลสถิติสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนด้านยาเสพติดดังนี้   

สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สีขาว/ไม่มีปัญหายาเสพติด 544 593 691 691 777 
สีเขียว/มีปัญหายาเสพติดน้อย 203 124 136 136 96 
สีเหลือง/มีปัญหายาเสพติดปานกลาง 78 110 54 54 7 

สีแดง/มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 83 81 27 27 28 

รวม 908 908 908 908 908 

    11) อาชญากรรม 
      จังหวัดยโสธรมีปัญหาอาชญากรรม โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มคดีอาญา 
      ๑) กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างการและเพศ 
      ๒) กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
      ๓) กลุ่มฐานความผิดพิเศษ  
      ๔) กลุ่มความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  
      โดยจังหวัดยโสธรมีสถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 

สถิติข้อมูล ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
(14 ส.ค.63) 

จำนวนคดีอาญา 
ที่ได้รับแจ้ง (ราย) 

1,341 1,472 1,468 574 408 274 

จำนวนคดีอาญา 
ที่มีการจับกุม (ราย) 

1,783 1,838 1,865 5,100 6,240 6,403 

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 
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    12) สาธารณภัย 
     สถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดยโสธร มีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ทั้งในฤดูกาลและนอก
ฤดูกาล ได้แก่ อุทกภัย ดินโคล่นถล่ม ภัยแล้ง พายุหมุนเขตร้อน ภัยหนาวไฟป่า และสาธารณภัยที่เกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ ได้แก่ ไฟป่า อัคคีภัย อุบัติเหตุ และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆเช่น เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น 
      12.1) อุทกภัย และดินโคลนถล่ม 

สถิติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 
ปีพ.ศ.  จำนวน

ครั้ง 
ที่เกิด
ภัย 

พื้นที่ประสบภัย ผู้ประสบภยั 
(ครัวเรือน) 

ความเสยีหาย มูลค่าความเสียหาย 
(บาท)  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  พื้นที่ทาง

การเกษตร(ไร่) 
สิ่งสาธารณ 
ประโยชน ์

เสียชีวิต
(คน) 

2559 1 5 24 116 2,241 12,007.50 - - 13,387,806.25 
2560 1 9 72 626 13,841 173,581 3 - 195,230,867.25 
2561 1 9 58 390 10,710 78,036.85 - - 87,504,395.25 
2562 1 9 79 885 53,246 292,353 75 11 331,670,511.00 
หมายเหตุ ปี พ.ศ.2558 จังหวัดยโสธร ไม่มีสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย) เกิดขึ้น 
ที่มา: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 

     12.๒) ภัยแล้ง 
สถิติการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ 

ปี พ.ศ. พ้ืนที่ประสบภัย 
(อำเภอ) 

จำนวน
หมู่บ้าน

ประสบภัย 

จำนวนครัวเรือนที่
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

2554 9  อำเภอ 885 104,605 389 49,752,511.44 
2555 9  อำเภอ 856 79,855 25,548 49,099,121 
2556 9  อำเภอ 811 76,061 19,303 2,160,090.85 
 หมายเหตุ ปี พ.ศ.2557 - 2562 จังหวัดยโสธร ไม่มีสถานการณ์ภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) เกิดขึ้น 
 ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 
 

     12.๓) ภัยหนาว 
สถิติการเกิดภัยหนาวในพื้นที่ 

พ.ศ. จำนวนครั้ง 
ที่เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 
(อำเภอ) 

พื้นที่ประสบภัย 
(หมู่บ้าน) 

จำนวนครัวเรือน 
ที่ประสบภัย(ครัวเรือน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2553-2554 1 9 885             136,748   - 

2554-2555  -  -  -   -   - 

2555-2556  -  -  -    -   - 

2556-2557 1 9 885            142,541   - 

2557-2558 1 9 885             102,975   - 
หมายเหตุ : ภัยเกิดช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 
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     12.๔) วาตภัย (พายุหมุนเขตร้อน) 
สถิติการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในพื้นที่ 

ปี 
พ.ศ. 

จำนวน 
ครั้ง 

ที่เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย ผู้ประสบภยั 
(ครัวเรือน) 

บ้านเรือน 
เสียหายบางส่วน 

(หลัง) 

มูลค่า 
ความเสยีหาย 

(บาท) 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

2558 29 9 55 202 1,276 1,006 2,294,983 
2559 15 9 34 99 734 729 548,840 
2560 19 9 45 148 530 412 130,740 
2561 20 9 34 88 454 409 678,900 
2562 34 8 38 105 470 123 76,500 
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 

     12.๕) อัคคีภัย 
สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ 

ปี พ.ศ. พ้ืนที่ประสบภัย 
(อำเภอ) 

จำนวนบ้านเรือน
เสียหาย(หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

2558 6  อำเภอ 14 1 - 1,005,819 
2559 8 อำเภอ 13 - - 1,701,822 
2560 5 อำเภอ  8  -  - 1,254,000 
2561 5 อำเภอ 4  -  - 850,000 
2562 6  อำเภอ 17  -  - 6,970,000 

 ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 

     12.๖) อุบัติเหตุปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยแต่ละครั้งสร้างความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสัญจรยานพาหนะรับส่งผู้โดยสาร 
และรับส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งรถเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะบริการนักท่องเที่ยวผ่านไปยัง
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 

ปี พ.ศ. จำนวนคร้ังท่ี
เกิดเหตุ(คร้ัง) 

สาเหตุ/พฤติกรรม 
เสี่ยงสูงสุด 

ประเภทรถ 
ประสบเหตุสูงสุด 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย(บาท) 

2558 293 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 66 323 4,049,600 
2559 366 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 105 388 9,019,500 
2560 566 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 123 567 11,503,100 
2561 1,187 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 168 996 14,145,200 
2562 475 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 147 713 11,767,700 

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร(อ้างอิงข้อมูลจากตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร) 
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  1.2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๑) ทรัพยากรป่าไม้ เว็บไซต์กรมป่าไม้  และเว็บไซต์สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้            
ได้เผยแพร่ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้แปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. ๒๕๖1 ปรากฏว่าพ้ืนที่ป่าไม้แปลตีความ
จากภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. ๒๕๖1 ของจังหวัดยโสธร มีเนื้อที่  225,367.61ไร่หรือร้อยละ 8.73       
ของพ้ืนที่จังหวัด ลดลงจาก ปี พ.ศ. ๒๕60ที่มีเนื้อท่ี 236,104.08ไร่  

ปีพ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
เนื้อท่ีปา่(ไร่)   215,303.80  250,526.97   250,339.95  246,723.85  236,104.08 225,367.61 
ร้อยละของ 
พ.ท.จังหวัด  

8.34  9.71  9.70  9.56  9.14 8.73 

ที่มา : กรมป่าไม้ http://forestinfo.forest.go.th/ 

    2) ทรัพยากรดินข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) ชุดดินยโสธร เป็นกลุ่มชุด
ดินที่ 35 เป็นดินที่เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินเป็นดิน
ลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปน
ทราย สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ลึกลงไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงหรือสีแดงเข้ม 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0)ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง เนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใน
ดินและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช 
    3) ทรัพยากรน้ำ 
     3.1) แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรมีแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่แม่น้ำชีไหลผ่าน
พ้ืนที่ตอนใต้ของจังหวัดบริเวณอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง 
(ยาว 110 กิโลเมตร) ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนี้  ยังมีลำห้วยสำคัญ ๆ     
ไหลผ่านพ้ืนที่ตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เช่น ห้วยสะแบก  ห้วยลิงโจนลำห้วยโพง ลำเซบายลำน้ำยัง   
ลำน้ำทวนและแหล่งน้ำอ่ืน ๆ เช่น  หนอง บึง  มีอยู่ทั่วไป  ซึ่งหลายแห่งมีสภาพตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้ปริมาณ
น้อยเป็นปัญหาค่อนข้างมาก 

ตารางแสดงลุ่มน้ำหลัก และลุม่นำ้ย่อยในจังหวัดยโสธร 

ที ่ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลกั 
พ้ืนที่รับน้ำ 
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ำท่า 
(ล้านลบ.ม.) 

อำเภอในเขตลุ่มน้ำ 
พ้ืนที่ในลุ่มน้ำ 

(ตร.กม.) 

1 ลำห้วยทม โขง 180.00 66.01 เลิงนกทา 70.89 
2 ลำน้ำยัง ชี 4,145.00 228.39 กุดชุม,ทรายมลู,เมือง 398.87 
3 ลำทวน ชี 450.00 215.86 ทรายมลู,เมือง 450.00 
4 ลำน้ำชี ชี 1,260.00 1,087.23 เมือง,คำเขื่อนแก้ว,มหาชนะ

ชัย,ค้อวัง 
926.00 

5 ลำเซบาย มูล 3,050.00 1,200.92 เลิงนกทา,ไทยเจรญิ,ป่าติ้,คำ
เขื่อนแก้ว 

1,302.77 

6 ห้วยโพง เซบาย/มูล 939.00 949.60 เลิงนกทา,ไทยเจรญิ,กุดชุม,
เมือง,ป่าติ้ว,คำเขื่อนแก้ว 

939.00 

7 ห้วยน้ำเค็ม เสียว/มูล 70.91 68.02 มหาชนะชัย 73.91 
 รวม  10,094.91 3,816.03  4,161.44 

   ที่มา : โครงการชลประทานยโสธร 
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     3.๒) โครงการชลประทานจังหวัดยโสธรโครงการชลประทานขนาดกลาง มี 3 แห่ง คือ 
     - อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อยู่ในตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ความจุ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ชลประทาน 14,544 ไร่ 
     - อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อยู่ในตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา ความจุ 30.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ชลประทาน 12,672 ไร่ 
     - อ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา 
ความจุ ๑๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
     โดยพื้นที่แต่ละอำเภอจะมีอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในพ้ืนที่ดังนี้ 
ลำดับ อำเภอ แหล่งน้ำ 

(แห่ง) 
พ้ืนที่แหล่งน้ำ

รวม (ไร่) 
แหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่อำเภอ 

1 เมืองยโสธร 121 13,281 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนจำปา, อ่างเกบ็น้ำบ้านเดิด,อ่างเก็บน้ำ
ห้วยขี้นาก, อ่างเก็บน้ำฝายลำห้วยทวน 

2 กุดชุม 87 2,412 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเรือ,อ่างเก็บน้ำสระประปา, อ่างเก็บ
น้ำหนองคำบาก 

3 ทรายมลู 4 61  
4 ไทยเจริญ 57 844 อ่างเก็บน้ำหนองฆ่า,อ่างเก็บน้ำสระพรแก้ว,อ่างเก็บน้ำ

หนองม้า 
5 เลิงนกทา 89 9,087 อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน,อ่างเก็บนำ้ห้วยสะแบก,อ่างเก็บนำ้

ห้วยโพง,อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 
อ่างเก็บน้ำสระหลวง,อ่างเก็บน้ำหนองบึง  

6 ป่าติ้ว 70 5,130 อ่างเก็บน้ำห้วยขาม, อ่างเก็บน้ำหนองหาญ,อ่างเก็บน้ำห้วยนายาง 
7 คำเขื่อนแก้ว 58 3,067 อ่างหนองเสียว, หนองแวง,อ่างเก็บน้ำบ้านปักแฮด,อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 

8 มหาชนะชัย 17 326 อ่างเก็บน้ำหนองปลาปึ่ง,บึงพระเสาร์,หนองขาม 
9 ค้อวัง 49 3,047 หนองกุดต่าย,หนองห้วยพระบาง 

 รวม 552 37,255  
 ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 

    จังหวัดยโสธรมีโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รวม 86 แห่ง รวมเนื้อที่โครงการฯ 
200,910 ไร่แยกเป็น ขนาดเล็ก 83 แห่ง และขนาดกลาง 3 แห่ง โดยสูบน้ำจากแม่น้ำชี ลำน้ำยัง ลำห้วยโพง/เซบาย 
    ๓.3) แหล่งน้ำใต้ดิน จังหวัดยโสธรมีบ่อบาดาล รวมทั้งสิ้น 1,660 บ่อ แยกดังนี้  
       3.๓.1) บ่อบาดาลขุดเจาะโดยหน่วยงานราชการ รวม ๑,394 บ่อ ใช้งานได้ 1,394 บ่อ 
ชำรุด - บ่อ    
       3.๓.2) บ่อบาดาลการประกอบกิจการน้ำบาดาลจังหวัดยโสธร เป็นบ่อบาดาลที่
ผู้ประกอบการ/เอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขุดเจาะเอง โดยขออนุญาตกับทางราชการ มีจำนวน 210 บ่อ 
แยกเป็น (๑) บ่อบาดาลใช้ในการอุปโภค -บริโภค 88 บ่อ (๒) บ่อบาดาลใช้เพ่ือการเกษตร 98 บ่อ              
(๓) บ่อบาดาลใช้เพื่อการธุรกิจ 80 บ่อ 
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ประเภท จำนวน
(บ่อ) 

สถานภาพ 
ใช้งานได้ ชำรุด 

บ่อ ร้อยละ บ่อ ร้อยละ 
1.บ่อบาดาลเจาะโดยหน่วยงานราชการ: กรมทรัพยากรธรณี 
(เดิม) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เดิม)กรมอนามัย (เดิม) และกรม
โยธาธิการ (เดิม) 

1,394 1,394 100 - - 

2.บ่อบาดาลการประกอบกิจการน้ำบาดาลจังหวัดยโสธร 266 266 100 - - 

รวม 1,660 1,660 100 -  

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ กันยายน 25๖1 

    3.๔) คุณภาพน้ำข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี พบว่า จังหวัดยโสธร
มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๔ สถานี ดังนี้ 

ตารางแสดงบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในจังหวัดยโสธร 
แม่น้ำ รหัสสถานี ที่ตั้ง 

แม่น้ำชี ci03 สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย 
ci๐๔ สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านบ่อสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร 

ลำน้ำกว้าง lk๐๑ บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร 
 lk๐๒ วังมัจฉาวัดบ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร 
ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานีhttp://www.mnre.go.th/reo12/th/news/detail/13128 

ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แม่น้ำ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ค่าเฉลี่ย WQI 

จากการตรวจวัด ๔ ไตรมาส 
แม่น้ำชี สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย ๗๑ (ดี) 

สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านบ่อสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร ๖๑ (พอใช้) 
ลำน้ำกว้าง บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร ๕๖ (เสื่อมโทรม) 

วังมัจฉาวัดบ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร ๖๑ (พอใช้) 
ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี 
         http://www.mnre.go.th/reo12/th/news/detail/13128 

ตารางแสดงแนวโน้มคุณภาพน้ำตามดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

แม่น้ำ ค่าดัชนีคุณภาพนำ้ (WQI) แนวโน้มคุณภาพน้ำ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แม่น้ำชี 66.80 60.84 66.76 ดีขึ้น 

ลำน้ำกว้าง 60.80 58.89 58.92 เสื่อมโทรมลง 
ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานีhttp://www.mnre.go.th 
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   ๔) พลังงานการใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ ของจังหวัด 
    4.๑) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖1) 
      - ครัวเรือน : ปริมาณการใช้ (kwh/ปี)= 168,005,699, ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)= 14.33 
      - ธรุกิจ : ปริมาณการใช้ (kwh/ปี)= 68,386,794,ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)= 5.83 
      - อุตสาหกรรม : ปริมาณการใช ้(kwh/ปี)= 102,689,428, ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)= 8.76 
      - เกษตรกรรม : ปริมาณการใช้(kwh/ปี)=7,548,662,ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)= 0.64 
      - อ่ืนๆ : ปริมาณการใช้(kwh/ปี)=2,370,746.00,   ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)= 0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ารายสาขาในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดยโสธรมีการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ภาคครัวเรือนมากที่สุดเป็นสัดส่วน 14.33 ktoe/ปี (คิดเป็น 48 %) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 เป็นเป็น
จำนวน 0.31 ktoe/ปี 

    4.๒) ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖1) 
      - ไฟฟ้า : ปริมาณการใช้ (kwh/ปี)= ๓๔๒,๑๖๘,๑๔๓, ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)=๒๙.๑๙ 
      - น้ำมันเบนซิน :ปริมาณการใช้(ลิตร/ปี)= ๒๑,๒๗๒,๖๓, ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)=๑๕.๙๔ 
      - น้ำมันดีเซล : ปริมาณการใช้(ลิตร/ปี)=๖๕,๒๗๖,๘๗๗, ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)=๕๖.๓๔ 
      - LPG : ปริมาณการใช้(กิโลกรัม/ปี)=๙,๗๖๑,๑๗๐, ปริมาณการใช้(ktoe/ปี)=๑๑.๖๒ 
   จากข้อมูลการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดยโสธรมีการใช้น้ำมันดีเซลมากที่สุดเป็น
สัดส่วน 56.34 ktoe/ปี (คิดเป็น 50 %) ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2560 เป็นเป็นจำนวน 0.44 ktoe/ปี 

    4.๓) ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖1) 
 - พลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ฟืน ถ่าน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑,๕๑๐ ล้านบาท 

การใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ ของจังหวัด 5ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557-พ.ศ.2561) 

การใช้พลังงาน  
(ktoe unit) 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

ครัวเรือน 20.50 18.49 19.75 19.92 20.22 
เกษตรกรรม 5.08 4.85 4.68 4.74 5.38 
อุตสาหกรรม 7.12 7.52 8.66 9.21 8.86 

ธุรกิจ 6.16 7.20 6.62 6.33 5.86 
การขนส่ง 61.52 64.56 79.48 77.93 77.03 

อ่ืนๆ 0.17 0.20 0.20 0.21 0.20 
 

48%

20%

29%

2% 1%
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารายสาขาปี พ.ศ.2561

ภาคครวัเรือน

ภาคธุรกิจ

ภาคอตุสาหกรรม

ภาคเกษตรกรรม

ภาคอื่นๆ
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ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 
ชนิดเชื้อเพลิง (ktoe unit) พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 14.75 12.11 11.88 11.62 12.11 
ดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดเีซล 46.68 48.31 61.99 56.34 55.90 

แก๊สโซฮอล์E20 5.37 3.95 4.30 4.37 4.39 
แก๊สโซฮอล์ 91 7.67 8.44 9.01 8.53 8.34 
แก๊สโซฮอล์ 95 4.55 6.08 6.61 6.39 6.69 

ไฟฟ้า 25.47 26.62 28.41 29.19 29.77 
ผลรวมปรมิาณเช้ือเพลิง 104.49 105.51 122.2 116.44 117.2 

 
  จากข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธรรหว่างปี 2557 – 2561 พบว่าอัตราการ
เชื้อเพลิงที่มีค่าเพ่ิมขึ้นประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว แก๊สโซฮอล์E20 แก๊สโซฮอล์ 95 และเชื้อเพลิงไฟฟ้า 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการใช้เชื้อเพลิงในจังหวัดยโสธรมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2560  

   5) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร มีประชากร 538,729 คน 
มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 513.06 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 447.30 ตัน/วัน 
(87.18%) โดยเป็นการนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก     
น้ำหมักชีวภาพ การหมักในถังขยะเปียก 379.36 ตัน/วัน (73.94%) และนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยรวม 67.94 ตัน/วัน (๑3.24%) 

    การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยจังหวัดยโสธร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 87  แห่ง         
(ยกเว้น อบจ.ยโสธร) ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ 61 แห่ง ส่วนอีกจำนวน 26 แห่ง ไม่ได้
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและให้ประชาชนจัดการเอง 

ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖2 
      หนว่ย : ตันต่อวัน 

2555 2556  2557 2558 
รวม ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

236 106 130 488 162 326 245 98 147 258 104 154 

 
2559 2560 2561 2562 

   รวม ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม 
 

รวม 
 

233 90.3 142.7 232 113.68* 118.32* 512.56 513.06 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
* จากการสำรวจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร  
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    การกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยโสธร  มีหลากหลายรูปแบบ            
ทั้งท่ีเป็นวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาลและไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ดังนี้ 
     (1) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ จังหวัดยโสธรมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
หลักวิชาการ จำนวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำขยะมูลฝอยมากำจัดร่วม จำนวน ๒๔ แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบกำจัดประมาณ 67.94ตันต่อวัน 
โดยระยะที่ 1 เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลฝังกลบขยะ 240,000 ตัน ทำการปิดแล้ว และระยะที่ 
2 เป็นระบบกำจัดแบบผสมผสาน และเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดยโสธร โดยมีเทศบาลเมือง
ยโสธร เป็นหน่วยงานทำหน้าที่บริหารจัดการ โดยเก็บค่าธรรมเนียมอัตราตันละ 600 บาท 
     (2) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน จำนวน 1 แห่ง คือเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา    
มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยประกอบด้วย การคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ระบบการล้างถุงพลาสติก การหมักทำปุ๋ยหมัก
อัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ การเผาในเตาเผาขนาดเล็กและฝังกลบแบบมีการควบคุม 
     (3) การกำจัดแบบไม่ถูกหลักวิชาการ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมีการกำจัดขยะ
ที่ยังไม่ถูกหลักวิชาการ จำนวน 36อปท. รวม 45 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีการ      
เทกอง/เผากลางแจ้ง และการฝังกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว และเผาในเตาเผาขนาดเล็ก 
     (4) การดำเนินการแบบให้ชุมชนกำจัดเอง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มี
ปริมาณขยะไม่มาก ให้ชุมชนจัดการเองในระดับครัวเรือน โดยที่ท้องถิ่น ไม่ต้องจัดหาถังขยะ รถเก็บขนขน    
และหาสถานที่กำจัด โดยมีจำนวน 26 แห่ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการคัดแยกและใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนและกำจัดโดยวิธีการเผาเป็นครั้งคราว  
     การจัดการขยะตกค้างสะสม 
     จังหวัดยโสธรมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบและเทกองกลางแจ้ง 4๑ แห่ง ในเดือน
ตุลาคม 2559 มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 8,278 ตัน จังหวัดยโสธร (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด) ได้สั่งการให้ อปท. ทำการฝังกลบขยะตกค้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2559 ซึ่ง อปท. ได้รายงานให้ทราบว่าได้ดำเนินการฝังกลบขยะตกค้างสะสมทั้งหมดแล้ว   
 
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
  จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยได้จัดการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ครั้ง     
เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการทบทวนประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
การรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนจากแผนพัฒนาระดับหมู่บ้ าน แผนชุมชน    
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ ผ่านหน่วยงานเจ้าภาพจัดทำแผนดังกล่าว   
รวมทั้งได้ประสานรวบรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการในจังหวัด ผลปรากฏดังนี้ 
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  1.3.1 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่สำคัญภาพรวม ๑๐ อันดับแรก 

ลำดับ ประเด็นปัญหา/ความต้องการเชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
และถนน เพื่อประโยชน์ด้านการคา้ ขนส่งและท่องเที่ยว ที่ชำรุด
เสียหาย 

ทุกอำเภอ และถนน
สายหลักได้แก่ 
เส้นทางหมายเลข 
2169, 2083, 
202,23 เป็นต้น 

เกษตรกร ชาวบ้าน
ผู้ประกอบการ 
นักท่องเที่ยว 

2 ความผันผวนของราคาผลผลิตสินค้าเกษตร  ทุกอำเภอ เกษตรกร 

3 ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตด้านการเกษตรเช่น แรงงาน (จำนวนและ
ทักษะการทำงาน) เงินทุน ที่ดิน เทคโนโลยี ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
พลังงานทดแทน ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และพันธ์ุพืชท้องถิ่น ยัง
ไม่เพียงพอ 

พื้นที่เกษตรกรรม 
ในทุกอำเภอ 

เกษตรกร 

4 ประสิทธิภาพการผลติและการบรหิารจัดการสินค้าเกษตร เช่นการ
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี ความหลากหลายของผลผลิตการใช้สารเคมี 
การบริหารจัดการกลุม่สุขภาพของเกษตรกร อาชีพเสริมรองรับ
เกษตรกรสูงอายุ ข้อมูลผลการวิจยัด้านสุขภาพของเกษตรกรอินทรยี์
และตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์

พื้นที่การเกษตร 
ในทุกอำเภอ 

เกษตรกร 

5 การรับรองมาตรฐานสินค้าและบรกิารที่จำเป็น เช่น 
เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรยี์สากล มาตรฐานสินคา้แปรรปูทางการ
เกษตร และมาตรฐานบริการทางการท่องเที่ยว 

ทุกอำเภอ เกษตรกร
ผู้ประกอบการแปร
รูปสินค้าและบริการ 

6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรด้าน
การแหล่งท่องเที่ยว เช่นภูมิทัศน์หอ้งน้ำและทางลาดสำหรับคน
พิการและผู้สูงอายุ ยังไม่ครอบคลมุ 

แหล่งท่องเที่ยวท่ี
สำคัญในพ้ืนท่ี 

ผู้ประกอบการแปร
รูปสินค้าและ
ให้บริการ 

7 ขาดการประชาสัมพันธ์งานประเพณีอย่างกว้างขวาง 
เช่นงานประเพณบีุญบั้งไฟ งานประเพณีแหม่าลยัข้าวตอก  
งานประเพณจีุดไฟตูมกางานประเพณีแห่ดาวคริสมาสต์ 

แหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
ประเพณีสำคญัใน
พื้นที ่

ผู้ประกอบการแปร
รูปสินค้าและ
ให้บริการ 

8 ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม  
มีจำนวนน้อยและไมเ่ป็นรูปธรรม 

ตลาด 
ในทุกอำเภอ 

ผู้ประกอบการชาวบ้าน
ที่ต้องการเพิ่มรายได ้

9 ปัญหาคณุภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น รายได้ครัวเรือนต่ำ หนี้สินการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ยาเสพติด และอุบัตเิหต ุ

ทุกอำเภอ เยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส  
ชาวยโสธร 

10 ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ (น้ำท่วมในฤดูฝนและขาด
แคลนน้ำในฤดูแล้ง) และการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ 
ป่าไม้และการสรา้งการรับรู้ให้กับประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลป่าไม้ 

พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่ป่าทุกอำเภอ 

เกษตรกร 
ประชาชนจังหวัด
ยโสธร 
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  1.3.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่รายด้าน 
    1) ด้านการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ประเด็นปัญหาและความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1.ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน เช่น ข้าว  
มันสำปะหลัง ยางพาราและด้านปศุสัตว์ 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

2. แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยสูงกว่า 
55 ปี 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

3. ระบบการบริหารจัดการน้ำยังไม่ทั่วถึงพ้ืนที
การเกษตร 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

4. การตรวจรับรองมาตรฐานสากลผลผลิต 
ทางการเกษตร 

พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์หลัก
และอ่ืนๆ 

5.เงินทุนในการบริหารจัดการกลุ่มไม่เพียงพอ 
ทำให้กลุ่มขับเคลื่อนไม่ได้ตามเป้าหมาย 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

6. หนี้สินภาคการเกษตร ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

7. การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร/
การตลาด/การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเกษตร
อินทรีย์/ชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังไม่
หลากหลาย 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป/กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ 

8. พฤติกรรมเกษตรกรเปลี่ยนไป  
(รูปแบบการผลิตพืช) 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

9. ระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังขาดความเข้มแข็งการส่งเสริมการคงอยู่ 
และการเพ่ิมจำนวนเกษตรอินทรีย์และตัวบท
กฎหมายเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

10. ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริม 
ด้านการเกษตรยังไม่เพียงพอ เช่น  
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร พลังงานทดแทน 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

11. เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ไม่เพียงพอ/เกษตรกรยังต้องการ
รับการพัฒนา 

ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

12. พันธุ์พืชอินทรีย์ไม่เพียงพอ ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

13. ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 
14. ยังมีการใช้สารเคมีในบางส่วน ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 

 
15. พันธุ์พืชท้องถิ่นลดลง อ.มหาชนะชัย (ต.คู

เมือง),  
อ.เลิงนกทา (ต.บุ่งค้า),  
อ.กุดชุม (ต.หนองแหน),  

ชุมชนในพ้ืนที่ 
อ.มหาชนะชัย (ต.คูเมือง),  
อ.เลิงนกทา (ต.บุ่งค้า),  
อ.กุดชุม (ต.หนองแหน),  
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ประเด็นปัญหาและความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
อ.ทรายมูล (ต.ดงมะไฟ) อ.ทรายมูล (ต.ดงมะไฟ) 

16. มีการเผาฟางข้าว ทุกอำเภอ เกษตรกรทั่วไป 
 
     ๒) ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว  

ประเด็นปัญหาและความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำชำรุดและไม่
เพียงพอ ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ไม่มีทางลาดสำหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ยโสธร  

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ยโสธร 

2. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง  ทุกอำเภอ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา
ต่าง ๆ  

3.การประชาสัมพันธ์งานประเพณีจังหวัดยโสธรยัง
ไม่เพียงพอ และการบูรณาการการประชาสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดและท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง 

งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
งานประเพณีแห่มาลัย
ข้าวตอก งานประเพณี
จุดไฟตูมกา งาน
ประเพณีแห่ดาว 

คริสมาสต์ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

4. ชุมชนท่องเที่ยวขาดความรู้ในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ 

ชุมชนท่องเที่ยวใน
จังหวัดยโสธร 

ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัด
ยโสธร 

5. ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชำรุด เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไม่
ครอบคลุม 

เส้นทางหมายเลข 
2169,2083, 202 

เส้นทางหมายเลข 
2169,2083, 202 

6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กและเยาวชน
ยังไม่ครอบคลุม 

สถานศึกษาในจังหวัด
ยโสธร 

เยาวชนในสถานศึกษา
จังหวัดยโสธร 

7. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสาย
วัฒนธรรม มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนน้อย  

ตลาด 9 อำเภอ  ตลาด 9 อำเภอ 

8. ไม่มีสถานประกอบการหรือแหล่งจำหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ 

จังหวัดยโสธร นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

9. การรับรองมาตรฐานสินค้าแปรรูปทางการ
เกษตรและสินค้าอ่ืน ๆ (สินค้าโอทอปและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน) และมาตรฐานการบริการ
ทางการท่องเที่ยวเที่ยวยังไม่ครอบคลุม 

สินค้าและบริการทาง
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
ยโสธร 

กลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มโฮมสเตย์ และ
ผู้ประกอบการโอทอป 
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ประเด็นปัญหาและความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
10. ไม่มีฐานข้อมูลกลาง เนื่องจากการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางขาดมาตรฐาน 
ในการรองรับและใช้ในการตัดสินใจ  

จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร 

11. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรม
ของจังหวัดยโสธร 

งานประเพณีในจังหวัด
ยโสธร 

ประชาชนในพื้นท่ี 

12. การบริหารจัดการพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวยัง
ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการ
อำนวยความสะดวก ด้านการบริการ ด้านการ
จัดการสถานที่ เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ยโสธร 

เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว 

 
     3) ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว  
      ชุมชน และสังคม  

ประเด็นปัญหาและความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1.ที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสไม่มีความมั่งคง  
และไมเ่พียงพอ 

อำเภอทั้ง 9 อำเภอ  
(220 ครัวเรือน) 

ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ทั้ง  
9 อำเภอ 

2.การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอทั้ง 9 อำเภอ  
(220 ครัวเรือน) 

ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด 
ทั้ง 9 อำเภอ 

3.การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

พ้ืนที่ทั้งหมด  
9 อำเภอ 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรทั้ง 9 
อำเภอ 

4.ผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักเรียน 
นักศึกษา  
(O-Net,V-net,N-net) สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 

โรงเรียน สถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษา 
ทุกแห่งในจังหวัด 

นักเรียน นักศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาทุกแห่ง 
ในจังหวัด 

5.ปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแล พ้ืนที่จังหวัดยโสธร  
ทั้ง 9 อำเภอ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร  
ทั้ง 9 อำเภอ 

6.ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน  
(วิถีพอเพียง) 

โรงเรียนขยายโอกาสใน
พ้ืนที่จังหวัดยโสธร ทั้ง 9 
อำเภอ (83 โรงเรียน) 

นักเรียนจากโรงเรียนขยาย
โอกาสทั้ง 83 โรงเรียนๆ 
ละ 50 คน 
 
 

7.ยังมีครัวเรือนในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 
จปฐ. และมีปัญหาหนี้สิน  
 

พ้ืนที่จังหวัดยโสธร  
ทั้ง 9 อำเภอ 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
ยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ 

8.โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสายรองและชนบทยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  

พ้ืนที่จังหวัดยโสธร  
ทั้ง 9 อำเภอ 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
ยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ 
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ประเด็นปัญหาและความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
9.การรักษาความสงบปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน 
 

พ้ืนที่จังหวัดยโสธร  
ทั้ง 9 อำเภอ 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
ยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ 

10.ปัญหาการขาดแรงงานที่มีทักษะ พ้ืนที่จังหวัดยโสธร  
ทั้ง 9 อำเภอ 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
ยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ 

 
     4) ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นปัญหาและความต้องการ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1.การบริหารจัดการน้ำ (น้ำท่วม,น้ำแล้ง) ทุกอำเภอ 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 

อปท.ทุกแห่ง 
ประชาชน 

2.การบริหารจัดการที่ดิน ทุกอำเภอ 
พ้ืนที่เสี่ยงที่มีการบุกรุก 

เกษตรกร 
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยง 

3.การบริหารจัดการขยะ ทุกตำบล ทุกคน/ครัวเรือน 

4.พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกอำเภอ ทุกคน/ทุกครัวเรือน 

5.มีการใช้พลังงานทดแทนจากมูลสัตว์ปริมาณ
น้อย 

4 อำเภอ (อ.เมือง, อ.ป่าติ้ว 
อ.เลิงนกทา, อ.ทรายมูล) 

เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 

6. การปรับตัวต่อผลกระทบด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่รัฐ/ประชาชน  
ทุกคน 

 
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา 
 ตามท่ีจังหวัดยโสธรได้ใช้แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 มีผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยแยกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
มีผลการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 
 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  และโครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 สามารถ
ขยายพ้ืนที่ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ได้  52,345.20 ไร่ เกษตรกร 9,125 คน จากเป้าหมายที่ได้รับ
จัดสรรตามโครงการ 52,500 ไร่ โดยสามารถแยกเป็นมาตรฐานสากลและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic 
Thailand (มกษ 9000) รวมพ้ืนที่ 23,128.45 ไร่ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System : PGS) รวมพ้ืนที่ 29,216.75 ไร่ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดยโสธรถูกตัดลดงบประมาณการตรวจรับรองมาตรฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลให้การรับรองพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 
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  ปัจจุบันจังหวัดยโสธร มีพ้ืนที่ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 333,703.43 ไร่ เกษตรกร 40,041 ราย 
ประกอบด้วย 
   (1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพ้ืนฐาน Yasothon Basic Organic Standard (YasoBOS) 
เกษตรกร 110 ราย พ้ืนที่ 1,256.30 ไร่ 
   (2) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems for Organic 
Agriculture (PGS) เกษตรกร 13,069 ราย พ้ืนที่ 83,118.25ไร่ 
   (3) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand (มกษ 9000) เกษตรกร 22,090 รายพ้ืนที่ 
177,651.63 ไร่ 
   (4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เกษตรกร 4,772 ราย พ้ืนที่ 71,677.25 ไร่ปีงบประมาณ 
2563 มีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพ้ืนฐาน Yasothon Basic 
Organic Standard (Yaso BOS) รายใหม่ จำนวน 163 ราย และต่ออายุ จำนวน 36 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 
23 มิถุนายน 2563) 

 

          ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ปี 2560 - 2562 จังหวัดยโสธร 
ที ่ ข้อมูล/ชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ (ไร่) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดยโสธร 1,718,452 ไร ่
1 ข้าวอินทรีย์ (ทุกมาตรฐาน) 134,406.25 197,924.75 ไร ่ 322,495.55 
2 ประมงอินทรีย์ 83 260 260 
3 ปศุสัตว์อินทรีย์  52 64 64 
4 พืชผสมผสาน/แตงโม/ 

พืชหลังนา/ดอกกระเจียว 
72 25,199 10,883.93 

รวมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 134,613.25 223,447.75 333,703.43 
 

  จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดยโสธรสามารถดำเนินการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์บรรลุตามค่า
เป้าหมายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งกำหนดให้มีพ้ืนที่การทำเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึนเป็น 300,000 ไร่ ในปี 2565 
 2) โครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  มีผลการดำเนินงาน        
ในเชิงคุณภาพ กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า/เจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ ได้ฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด การเจรจาการค้า การจัดร้าน การติดต่อกับลูกค้า การรักษา
ลูกค้า เป็นต้น อันเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ส่งผลต่อทักษะ ในการเสริมสร้าง เพ่ิมมูลค่าการค้าในอนาคต
นอกจากนี้ กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ยังทำให้ผู้บริโภค มีความเชื่อมั่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัด
ยโสธร เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ทำให้มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นโดยในปี 2561 มีมูลค่า 
จำนวน 4,815,610 บาท ปี 2562 มีมูลค่า 5,243,955 บาท และปี 2563 มีมูลค่า483,220 บาท    
(ณ ส.ค.63) 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว 
มีผลการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 
 1) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล  กิจกรรม               
“การพัฒนาผู้ประกอบการOTOP” และกิจกรรม : พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และBanner ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ช่วยผลักตัวชี้วัดร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร้อยละ 4/ปี ผลการดำเนินงานมีส่วนทำให้จังหวัดยโสธรมีรายได้จากการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10-15/ปี ในปีงบประมาณ 2562 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง
จังหวัด จำนวน 2,310,863,164 บาท ทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญและตระหนักในการอนุรักษ์และสืบสาน                         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้ต่อไป ส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในดานการบริหารจัดการกลุ่มและมีความเข้มแข็งโดยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ด้านบรรจุภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาด และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ที่เข้าโครงการ จำนวน 40 กลุ่ม /ผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานด้าน   
ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  

2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า 
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  เชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่  2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการค้า การท่องเที่ยว                      
แนวทางการพัฒนา ด้านยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและการท่องเที่ยวและการบริการ                   
ซึ่งเส้นทางคมนาคมสายรองจะเป็นเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร โดยครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ 
ได้แก่ พระธาตุก่องข้าวน้อย วิมานพญาแถน อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก หัตถกรรมบ้านนาสะไมย์ โบสถ์คริสต์                
บ้านซ่งแย้ วัดล้านขวด หอไตรบ้านนาเวียง วัดสระไตรนุรักษ์ ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก วัดพระพุทธบาท  
และหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องจักสาน เครื่องทองเหลือง ไม้แกะสลัก ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่าย
สินค้าของฝาก ของที่ระลึก ผลการดำเนินงานโดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 10  
สายทาง ระยะทาง 16 กิโลเมตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 6 สายทาง 
ระยะทาง 11.250 กิโลเมตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 9 สายทาง ระยะทาง 
15.700 กิโลเมตร   
 3) กิจกรรมปรับปรุงภู มิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวริมน้ำกว้าง  ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร       
จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการก่อสร้างสวนสาธารณะประกอบด้วยงานถนนคอนกรีต           
งานศาลาริมน้ำ และงานต้นไม ้ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคง 
                                    ของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
มีผลการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 
 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model เป็นโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ    
เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการพ่ึงตนเองในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้หมู่บ้าน/
ชุมชน (ยโสธรโมเดล) และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การดำเนินโครงการเห็นผลสำเร็จของ
กระบวนการพัฒนาแต่ละกระบวนการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายที่ดีขึ้น และหมู่บ้านมีการพัฒนาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
เพ่ือให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ การรวมกลุ่มทำงาน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนสำคัญในการ
เข้าไปดำเนินงาน และพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา 
การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ เป็นต้น และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ซึ่งในปีทุกปี ได้ขยายผลเพ่ิมขึ้น
อำเภอละ 5 หมู่บ้าน 9 อำเภอ รวม 45 หมู่บ้าน 
 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยพัฒนาชีวิตเพียงพอบนวิถีความพอเพียงประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งช่วยผลักดันตัวชี้วัดร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ๓๘ ,๐๐๐ 
บาท/คน/ปี (ร้อยละ ๙๕ ต่อปี) กลุ่มเป้าหมาย 300 คน จากครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 เรื่องรายได้
เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี (ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) และครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP จาก
การวิเคราะห์ศักยภาพของครัวเรือนยากจนทั้งหมด จำนวน 300 ครัวเรือน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวม ดังนี้ 
   - เป็นครัวเรือนที่มีศักยภาพและพัฒนาได้ จำนวน 267 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89 
   - เป็นครัวเรือนที่ต้องให้การสงเคราะห์ จำนวน 33 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 11 
และจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนยากจนในภาพรวม เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
   (1) มีอาชีพและรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยรายได้
จากลูกหลานส่งมาจุนเจือ หรือเบี้ยยังชีพจากส่วนราชการ บางส่วนอาศัยรายได้จากการรับจ้างทั่วไปตามที่มีคน
ในชุมชนจ้างวาน จึงทำให้มีรายได้ในการยังชีพไม่แน่นอน 
   (2) ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่มักไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันในการเข้าถึงแหล่งทุน อีกทั้งยังไม่กล้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประเภทต่างๆ ภายในชุมชน 
เนื่องจากเห็นว่าตนเองยากจน ไม่มีความสามารถในการออมหรือหากต้องการยืมเงินก็ เกรงจะไม่มี  
ผู้ค้ำประกัน จึงมักโดดเดี่ยวตนเองออกจากสังคม 
   (3) ปัญหาหนี้สิน ครัวเรือนยากจนบางส่วนมีปัญหาหนี้สินเดิมที่หาทางออกไม่ได้ร่วมอยู่ด้วย บาง
ครัวเรือนนำที่ดินทำกินไปจำนองกับนายทุนนอกระบบจนถูกยึดและไม่เหลือแม้ที่อยู่อาศัยหลายครัวเรือน
ดำรงชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไร้ความหวัง บางส่วนหันไปพ่ึงการดื่มสุรา และมีความหวังจากการเล่นการพนัน  
(ซื้อหวย) จึงยิ่งทำให้ปัญหาหนี้สินเดิมที่มีอยู่แล้วยิ่งทวีเพิ่มข้ึนแบบหาทางออกไม่เจอ 
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   (4) ปัญหาที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง หลายครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่                   
เสื่อมโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะบ้านพักไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พักอาศัย เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจน ทำให้ไม่สามารถจะปลูกสร้างหรือปรับปรุงบ้านของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ 
และหลายครัวเรือนไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
   (5) ปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิต นอกจากครัวเรือนยากจนจะขาดแคลนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพแล้วส่วนใหญ่ยังขาดแคลนปัจจัยการผลิต เช่น ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพทำให้ยิ่งขาดโอกาสในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
   (7) ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นผู้ชราหรือผู้พิการ จากการวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจนพบว่า 
ครัวเรือนยากจนส่วนหนึ่งเป็นครัวเรือนที่ประกอบไปด้วยผู้พิการหรือผู้ชราที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังและไม่
สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ 
   (8) มีสมาชิกในครัวเรือนมาก หลายครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องเลี้ยงดูมาก หรือสมาชิกใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ ในขณะคนวัยแรงงานที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้มีจำนวนน้อยเมื่อนำสมาชิกในครัวเรือนมาหารรายได้ทั้งหมดจึงตกเกณฑ์ จปฐ.  
   (9) ไม่มีอาชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ส่วนใหญ่ เป็นครัวเรือนของคนชราหรือ 
ผู้พิการที่อาศัยอยู่เพียงลำพังอาศัยรายได้และอาหารจากเบี้ยยังชีพ จากการอุปการะของญาติพ่ีน้อง หรือชุมชน 
   (10) ติดสุราและการพนัน มีครัวเรือนยากจนหลายครัวเรือนที่มัวเมาในอบายมุข ได้แก่    
ติดสุราเรื้อรัง และเล่นการพนัน เช่น เล่นไพ่ ซื้อลอตเตอรี่ ซื้อหวย โดยไม่ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 
   (11) ทัศนคติของครัวเรือน ครัวเรือนยากจนที่มีความสามารถพัฒนาได้บางครัวเรือนไม่ยอม
ประกอบอาชีพแต่รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
         3) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
ช่วยผลักดันตัวชี้วัดที่ร้อยละการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และตัวชี้วัดร้อยละของการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัย โดยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ 474 ชมรม  โรงเรียนผู้สูงอายุ  35 แห่ง ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 15 แห่ง คลังปัญญาผู้สูงอายุ 777 คน (ข้อมูล ณ ก.ค. 
2563) และปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน                 
68 หลัง วงเงินจัดสรร 1,080,000 บาท (ข้อมูล ณ ก.ค. 2563) ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดได้ดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเห็นสมควรดำเนินการต่อไป  
  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
มีผลการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 
 1) โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และอุปโภค
บริโภค ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดยโสธรได้รบัการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ 
            1.1) แก้มลิงหนองแข้ บ.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 
            1.2) ขุดลอกหนองเกรียงศักดิ์บ.หนองนกเขียน ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
            1.3) ขุดลอกหนองขอบดังบ.หัวขัว ต.นาคำ อ.คำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 
            1.4) ขุดลอกกุดบ้าน บ.ปอแดง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
            1.5) ขุดลอกอ่างห้วยสิมบ.หินสิ่ว ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
            1.6) ขุดลอกขยายเขตสระน้ำบ้านนาโพธิ์บ.นาโพธิ์ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
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             1.7) ขุดลอกสระวัดภูถ้ำพระบ.หินโหง่น ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

 2) โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ำและกระจายน้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวดัยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 
รายการ ได้แก่ 
             2.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกกลาง บ้านโคกกลาง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร 
             2.2) ระบบสูบน้ำและกระจายน้ำลำเซบายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 1 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนก
ทา จังหวัดยโสธร ระบบสูบน้ำ 2 แห่ง ขนาดท่อ 0.10 เมตร ความยาวทั้งหมด 1,000.00 เมตร 

 3) โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรม ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทานซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 
             3.1) ปรับปรุงฝายลำเซบายบ้านกุดสำโรงพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่  6 ตำบลศรีฐาน    
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ช่องระบายน้ำขนาดกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.50 เมตร 
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2.ประเด็นการพัฒนา 
        2.1 บทวิเคราะห์ 
 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565นี้  จังหวัดได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565๗ ฉบับทบทวนและ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดยโสธรโดยได้ดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  
ฃภาคประชาชน และภาคประชาสังคม มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ จำนวน 2 ครั้ง    
เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร มีการประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์โลก สถานการณ์ประเทศไทย สถานการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัด 
เชื่อมโยงเข้ากับนโยบายแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา     
แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12            
ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฉบับที่ผ่านมา และร่วมกันระดมความคิดเห็นทบทวนศักยภาพ 
ประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดยโสธร การทบทวนวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร พันธกิจ เป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ของ
แต่ละประเด็นการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงานโครงการ ปัญหาสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้องได้รับการแก้ไข ที่ได้มีการประชุมประชาคมรับ
ฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
นำมาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัดยโสธร และได้ประสานแผนระดับพื้นที่ในลักษณะ One Plan 
มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการจากทุกแหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณกรม/กระทรวง 
งบประมาณจังหวัด และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวางแผนการพัฒนาโดยยึดหลักการ
พัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 สำหรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศที่ เกี่ยวข้องข้อมูลประเด็นปัญหาและ          
ความต้องการเชิงพ้ืนที่ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัดยโสธรข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัดยโสธร (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) และการเชื่อมโยงไปสู่วิสัยทัศน์ 
ประเด็นและแนวทางการพัฒนาจังหวัด รายละเอียดดังนี้ 
 2.1.๑ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก     
ที่มุ่งให้ประเทศมีความม่ันคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน และหลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มุ่งเป็นชาติการค้า ทั้งนี้ การพัฒนาพยายามไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน  
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   2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม๒๓ฉบับประกอบด้วย 
      (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
(๘ ) ผู้ ป ระกอบ การและวิส าห กิ จขน าดกล างและขน าดย่ อมยุ ค ให ม่  (๙ ) เขต เศ รษ ฐกิ จ พิ เศษ                    
(๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  
(๑ ๓ ) การ เส ริม ส ร้ า งให้ คน ไท ยมี สุ ขภ าวะที่ ดี  (๑ ๔ ) ศั ก ยภ าพการกี ฬ า  (๑ ๕ ) พ ลั งท างสั งคม                     
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน       
(๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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   3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
    วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็น ศนูย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยดึหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ใหค้วามสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

 
 

    ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) คือ ประเทศ
ไทย เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบรกิาร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และ เกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
    ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
      ๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
      ๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ ่มขึ ้นเป็น ๓๑๗ ,๐๕๑ บาท 
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์สหรัฐ) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคนต่อปี 
      ๑.๓) ผลติภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
      ๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ๘.๐(การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปรมิาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
    ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
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      ๒.๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
      ๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
      ๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
    ๓) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
      ๓.๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
      ๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
    ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ๔.๑) รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
      ๔.๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      ๔.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
      ๔.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๔.๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
    ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
      ๕.๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
      ๕.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
      ๕.๓)มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
    ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๒) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  ๓) การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  ๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ๕) ความมั่นคง 

  ๖) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  ๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๘) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

  ๙) การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

  ๑๐) การต่างประเทศประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
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ที่มา : เอกสารการบรรยายของนายสมเกียรติ  อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เรื่อง “แนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค” 
เมื่อวันที่ 13 มถิุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 

 

 
 
      ที่มา: http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20160922162840.pdf 
 
   4) นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

    รฐับาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที ่25 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 
    นโยบายหลัก๑๒ด้าน ได้แก่ 
    ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
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    ๓) การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
    ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
    ๖) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
    ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
    ๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
    ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
    ๑๐) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
    ๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
    นโยบายเร่งด่วน๑๒เรื่อง  ได้แก่ 
    ๑) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
    ๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๓) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
    ๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
    ๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
    ๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
    ๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี๒๑ 
    ๘) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
     ประจํา 
    ๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
    ๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
    ๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
    ๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชนและการดําเนินการ 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
    ทั้งนี้ รฐับาลภายใตก้ารนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนี้ 
    ๑) ม่ันคง การทีป่ระเทศมีความสงบสุขประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช้
ความรนุแรงหรือวิถีนอกกฎหมาย 

    ๒) มั่งคั่ ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านให้มากขึ้นมกีารบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ 

    3) ยั่งยืน การคำนึงถึงความเหมาะสมคุ้มค่าในการปฏิบัตงิานรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมี
ภูมิคุ้มกัน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   5) ยุทธศาสตรข์องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
    คณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้น้อมนำแนวคิดของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ใหเ้ป็นไปในทิศทางทีเ่หมาะสมและ
เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้กำหนดยุทธศาสตรเ์พ่ิมเติมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์คือ 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและ
                    พลังงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
        เศรษฐกิจและสังคม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   6) ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่มี
ประสิทธิภาพให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีความสร้างสรรค์ (Creative &Hige-Tech) มีนวัตกรรมที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง (Productive Growth) มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ (Productive 
Growth) มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ (Gap)        
ในด้านรายได้ของประชากร (Inclusive Growth)  
 

 
                 ที่มา : เอกสารการบรรยายเร่ือง อุทยานดจิิทัลเพื่อการออกแบบวศิวกรรมและการผลิต 
                                    ของ ThaweesakKoanantakool, Ph.D.President of NSTDA เวบ็ไซต์  http://www.digitalthailand.in.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digitalthailand.in.th/
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   7) กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
      แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้มีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยในส่วนของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มุ่งพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือให้ประชากรหลุดพ้นความยากจนสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยเน้นมุ่งเป็นฐานการ     
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงมาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร           
และเอทานอลของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยะธรรมขอม 
วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ โดยสาระสำคัญ
ของแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ดังนี้ 
 

แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  

๑.พฒันาพื้นที่ทุง่กุลาร้องไห้ ให้เป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพสูง 
๒. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ตามศักยภาพ
ของพื้นที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก รวมทั้งส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม 
๓. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มี มูลค่าเพิ่มสูง 

๑.พัฒนาให้นครราชสีมาเปน็ศนูยก์ลางอุตสาหกรรม เกษตรแปรรปูและ
อาหารแบบครบวงจร 
๒. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าย้อม ครามและ
สง่เสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับ
ภูมิภาค 
๓.ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอ่มผลิตสนิค้าอุปโภค บรโิภคในพื้นที่
เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวนัตก 
๔. เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 

๓. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรมอารยธรรมขอมยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและกีฬา สูน่านาชาต ิ

๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม 
วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงและสุขภาพยุคกอ่นประวัติศาสตร์ เชิงกีฬา  
เชิงธรรมชาต ิ
๒.พฒันาเส้นทางเชื่อมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยวกับประเทศ เพือ่นบ้านอาทิ
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเชื่อม สปป.ลาว 

๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ำ
เพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.พัฒนาแหล่งน้ำดบิและแหล่งนำ้ธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 
๒. พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยเชมูลและ สร้างแหล่งกัก
เก็บ(แก้มลิง)อ่างเก็บน ้ำ ฝาย และแหล่ง น้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที ่
เหมาะสม ในพื้นที่การเกษตร 

๕. ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดม
สมบูรณ์และรกัษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ 

 

๖. การพฒันาเมืองสำคัญ 
 

๑. พฒันาเมืองให้เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้การลงทนุการบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 
๒. พฒันาพื้นทีร่อบสถานีขนสง่ระบบรางในเมืองที่มี ศักยภาพที่
สำคัญ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน 
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แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 

๗. การพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทนุในพื้นที่ เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๒. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที ่
๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมและได้รบัประโยชน์จากการ พัฒนา 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ภายใต้กระบวนการมีสว่นร่วม 
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   8) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน  
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย
และภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ   
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตอย่าง
เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมี                
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาคเพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศได้ในระยะยาว 
    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค      
                                                        ลุ่มแม่น้ำโขง”  
    เป้าหมาย 
    1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
    2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม  
    ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

   9) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5 
                        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖5         
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” โดยประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ด้วย
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ
การค้าการลงทุนสู่สากล 
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 2.1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์โลกและสถานการณ์ประเทศ 

   1) เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้า  
    • เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า 
    • รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น 
    • บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น 
   2)การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
    • การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก  
    • แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก ในขณะที่แรงงานทักษะต่ำจะตกงาน 
    • ความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0  
    • การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล  
   3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ความร่วมมือ
ทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น  
    • ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น 
  • วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ในอีก 15 ปี ข้างหน้า  
   4) สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจ
สำคัญของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงาน มีการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 
revolution)  ทำให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of things)  และการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 
4. 0 (The Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยุคท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด 
 

   5) ความม่ันคงภายในและระหว่างประเทศ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
กว้างขวาง 
    • ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 
    • สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน  
    • การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤติอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในยุโรปที่กำลังแผ่ขยาย 
    • การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ 

 
      ที่มา: http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20160922162840.pdf 

http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20160922162840.pdf
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      ที่มา: http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20160922162840.pdf 

 2.1.3 ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด  
   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับความเห็นชอบในแผนปฏิบัติงานและการใช้
งบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา  
ในระดับพ้ืนที่ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่  ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ระดับภาค        
กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ให้มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่เชิงยุทธศาสตร์   
เพ่ือสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่องการจัดตั้ง       
กลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดใหม่ (ฉบับที่ 3) และปลัดกระทรวง
มหาดไทย อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด” มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ในการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ด้วยการสร้างเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร์ ในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถตอบสนองต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย        
จึงจัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน    
การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด” ขึ้น โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการเมืองที่ดีในฐานะหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการโดยได้พัฒนา
เครื่องมือในการวางแผนระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ในรูปแบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลการ
เปรียบเทียบข้อมูลระดับการพัฒนาระหว่างภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด (http://benchmark.moi.go.th)     
โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 โดยในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จึงได้นำตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัดจากเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัดยโสธร เพ่ือกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวทาง   
การพัฒนาจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของ
จังหวัดยโสธรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

http://benchmark.moi.go.th/
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ตัวช้ีวัดระดับการพัฒนาจังหวัด : จังหวัดยโสธร  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (ฉบับข้อมูล 3 ปี) 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์  
   

        
 

1 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย* 2558 2559 2560 93.75 94.71 95.55 เพิ่ม 34 11 45 ลง 34 อันดับ 95.84 
2 สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจำนวนหมู่บ้าน* 2554 2556 2560 48.81 48.81 76.72 เพิ่ม 10 14 19 ลง 5 อันดับ 66.19 
3 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น 

ป.1* 
2553 2554 2559 na 92.06 91.93 ลดลง na 57 71 ลง 14 อันดับ 98.10 

4 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์* 

2557 2558 2559 na na 67.60  na na 67  77.03 

5 อัตราการเพ่ิมของผู้เรียนระบบทวิภาคี* 2559 2560 2561 23.34 34.85 6.29 ลดลง 38 9 45 ลง 36 อันดับ 10.54 
6 สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 2559 2560 2561 98.90 97.89 98.20 เพิ่ม 8 7 12 ลง 5 อันดับ 94.97 
7 สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 2559 2560 2561 99.31 99.54 99.77 เพิ่ม 7 10 9 ขึ้น 1 อันดับ 99.38 
8 สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน 2558 2559 2560 47.59 48.87 47.33 ลดลง 6 1 4 ลง 3 อันดับ 43.80 
9 สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการ

ตัดสินใจต่อจำนวนแรงงานในระดับบริหาร
ทั้งหมด* 

2558 2559 2560 18.44 17.60 21.28 เพิ่ม 52 64 55 ขึ้น 9 อันดับ 28.62 

10 อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน* 

2557 2558 25560 na 25.95 19.09 ลดลง na 10 33 ลง 23 อันดับ 20.42 

11 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย* 2558 2559 2560 7.20 7.40 7.20 ลดลง 62 57 67 ลง 10 อันดับ 8.00 
12 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย* 
2558 2559 2560 32.81 32.01 30.25 ลดลง 53 59 61 ลง 2 อันดับ 32.22 

13 สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร 2558 2559 2560 24.23 29.63 39.39 เพิ่ม 72 72 64 ขึ้น 8 อันดับ 49.69 
14 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป 2555 2556 2558 na 84.5 86.7 เพิ่ม na 24 7 ขึ้น 17 อันดับ 74.9 
15 อัตราการเกิดมีชีพ* 2558 2559 2560 8.0 7.5 7.1 ลดลง 60 61 66 ลง 5 อนัดับ 10.3 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
16 สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป 2558 2559 2560 1.67 1.73 1.83 เพิ่ม 61 61 59 ขึ้น 2 อันดับ 2.23 
17 อัตราการเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรค ไม่เรื้อรังที่

สำคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความ
ดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง) * 

2557 2558 2559 -9.29 25.28 7.96 ลดลง 20 61 56 ขึ้น 5 อันดับ 4.45 

18 อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต* 2558 2559 2560 2,055 2,345 3,339 เพิ่ม 33 22 44 ลง 22 อันดับ 3,293 
19 สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีห้องน้ำห้องส้วมแบบโถนั่งห้อย

เท้าภายในบ้าน* 
2554 2557 2560 8.09 28.14 17.81 ลดลง 74 56 71 ลง 15 อันดับ 46.93 

20 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 2557 2558 2559 51 54 44 ลดลง 11 12 6 ขึ้น 6 อันดับ 92 
21 สัดส่วนคดีท่ีจับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้ง 2557 2558 2559 74.18 74.49 84.58 เพิ่ม 15 18 12 ขึ้น 6 อันดับ 66.22 
22 อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ 2558 2559 2560 0.24 0.15 0.02 ลดลง 11 22 6 ขึ้น 16 อันดับ 0.36 
23 อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 2558 2559 2560 0.00 0.65 1.98 เพิ่ม 1 10 10  6.10 
24 อัตราการจดทะเบียนหย่า 2558 2559 2560 4.18 4.21 4.49 เพิ่ม 10 11 13 ลง 2 อันดับ 5.65 
25 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
2557 2558 2560 na 60.37 57.55 ลดลง na 16 26 ลง 10 อันดับ 53.53 

26 สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2559 
 

2560 2561 
 

99.97 99.83 99.88 เพิ่ม 3 9 15 ลง 6 อันดับ 99.56 

27 สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น 

2559 
 

2560 
 

2561 
 

99.89 99.96 99.87 ลดลง 8 5 21 ลง 16 อันดับ 99.54 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 

 
 

 
 

         

28 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากร 
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด* 

2557 
 

2558 
 

2560 
 

na 3,710 6,949 เพิ่ม na 54 63 ลง 9 อันดับ 9,368 

29 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย* 2556 2558 2560 14,418 19,518 16,752 ลดลง 71 58 69 ลง 11 อันดับ 23,552 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
30 มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อย

ละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด* 
2557 

 
2558 

 
2560 

 
na 45,931 45,127 ลดลง na 25 29 ลง 4 อันดับ 45,405 

31 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย* 2557 2558 2559 14.64 17.32 16.73 ลดลง 54 66 64 ขึ้น 2 อันดับ 11.15 
32 สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด* 2558 2559 2560 77.98 68.21 74.81 เพิ่ม 46 49 62 ลง 13 อันดับ 62.72 
33 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน* 2558 2559 2560 3 2 5 เพิ่ม 65 72 72  12 
34 สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน* 2558 2559 2560 4,501 4,776 4,181 ลดลง 69 68 72 ลง 4 อันดับ 2,254 
35 จำนวนสำนวนการขอรับความช่วยเหลือจาก

กองทุนยุติธรรม* 
2557 2558 2561 12 9 45 เพิ่ม 32 71 48 ขึ้น23 อันดับ 81 

36 สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่มเกษตร) ที่
มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถึงดี
มาก* 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

7.14 11.54 44.12 เพิ่ม 76 71 58 ขึ้น13 อันดับ 50.16 

37 จำนวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน* 2557 2558 2559 151.80 204.20 73.00 ลดลง 29 15 57 ลง 42 อันดับ 136.20 
38 สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจำนวนหมู่บ้าน* 2556 2558 2560 39.10 50.96 35.14 ลดลง 69 38 44 ลง 6 อันดับ 38.09 
39 อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค่า 

OTOP* 
2558 2559 2560 na 16.49 22.03 เพิ่ม na 23 30 ลง 7 อันดับ 22.45 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
 

 
 

 
 

         

40 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ  
แบบปริมาณลูกโซ่ 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

-0.83 -1.62 3.84 เพิ่ม 42 58 25 ขึ้น 33 อันดับ 3.00 

41 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) * 2557 
 

2558 
 

2559 
 

51,498 51,541 54,047 เพิ่ม 75 75 75  166,850 

42 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 2559 2560 2561 -13.97 -6.95 5.27 เพิ่ม 76 31 28 ขึ้น 3 อันดับ -1.29 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
43 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย* 2557 2558 2559 89,089 89,489 92,910 เพิม่ 75 76 76  301,906 
44 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป* 2558 2559 2560 -0.3 3.5 -0.5 ลดลง     0.8 
45 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
2557 

 
2558 

 
2559 

 
20.40 20.15 19.44 ลดลง 38 37 33 ขึ้น 4 อันดับ 9.44 

46 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ภาคเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่ 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

5.60 -2.83 0.20 เพิ่ม 14 28 20 ขึ้น 8 อันดับ -2.45 

47 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่* 

2557 
 
 

2558 
 
 

2559 
 
 

9.04 9.21 9.55 เพิ่ม 57 58 57 ขึ้น 1 อันดับ 40.49 

48 สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

39.51 38.96 33.66 ลดลง 16 16 17 ลง 1 อันดับ 0.15 

49 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

-5.20 0.17 7.71 เพิ่ม 68 46 12 ขึ้น 34 อันดับ 2.05 

50 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

63.56 62.30 63.65 เพิ่ม 14 20 23 ลง 3 อันดับ 48.44 

51 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ)  
แบบปริมาณลูกโซ่  

2557 
 

2558 
 

2559 
 

-1.73 -3.57 6.10 เพิ่ม 57 73 32 ขึ้น 41 อันดับ 5.85 

52 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน* 2557 2558 2559 31,42
0 

13,108 3,860 ลดลง 60 67 73 ลง 6 อันดับ 71,617 

53 สัดส่วนหน้ีสินตอ่รายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร 2557 2558 2559 3.72 9.20 27.96 เพิ่ม 63 65 73 ลง 8 อันดับ 1.82 
54 สัดส่วนหน้ีเสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร 2558 

 
2559 

 
2560 

 
2.78 3.03 2.80 ลดลง 35 33 28 ขึ้น 5 อันดับ 4.21 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
55 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อภาคเกษตร 2557 2558 2559 66.52 66.53 66.55 เพิ่ม 18 18 18  46.20 
56 อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรในพื้นที่* 2557 2558 2559 3.25 18.30 -22.18 ลดลง 40 9 68 ลง 59 อันดับ -5.31 
57 ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) 2558 2559 2560 2,166 2,028 2,250 เพิ่ม 31 31 24 ขึ้น 7 อันดับ 2,073 
58 ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) 2557 2558 2559 418 491 572 เพิ่ม 52 48 40 ขึ้น 8 อันดับ 1,309 
59 อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อ

ไร่ (พืช) 
2558 2559 2560 6.56 -3.74 13.01 เพิ่ม 5 48 4 ขึ้น 44 อันดับ 6.00 

60 อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อ
ไร่ (ประมง) 

2557 2558 2559 106.78 17.52 16.47 ลดลง 1 10 14 ลง 4 อันดับ -2.55 

61 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP* 2558 2559 2560 54 54 54  53 52 53  208 
62 จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 
2559 

 
2560 

 
2561 

 
0 0 0  51 51 53  8 

63 รายได้จากการท่องเที่ยว* 2557 2558 2559 582 609 647 เพิ่ม 74 74 74  17,536 
64 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด  
แบบปริมาณลูกโซ่* 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

0.41 0.43 0.43  58 63 63  4.02 

65 สัดส่วนมูลค่าหน้ีนอกระบบต่อมูลค่าหน้ีท้ังหมดของ
ครัวเรือน 

2556 2558 2560 0.00 0.00 0.00  1 1 1  0.02 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

 
 

 
 

         

66 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด* 2558 2559 2560 9.70 9.56 9.14 ลดลง 56 56 57 ลง 1 อันดับ 31.67 
67 สัดส่วนพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นท่ีจังหวัด 2558 2559 2560 2.27 2.27 2.27  62 62 61  20.79 
68 สัดส่วนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจต่อพื้นท่ีจังหวัด 2558 2559 2560 2.10 2.52 2.69 เพิม่ 9 14 16 ลง 2 อันดับ 2.39 
69 อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรในพื้นท่ี 2557 2558 2559 3.25 18.30 -22.18 ลดลง 40 9 68 ลง 59 อันดับ -5.31 

 
 

 
 

 

72 



73 

 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
70 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวม* 
2557 2558 2559 22.13 24.94 18.36 ลดลง 30 33 42 ลง 9 อันดับ 18.01 

71 จำนวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้า
ในพื้นที*่ 

2558 2559 2560 na na 0  na na 70  41 

72 สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภัย
ธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

2557 
 

2558 
 

2559 
 

0.01 0.00 0.02 เพิ่ม 32 1 14 ลง 13 อันดับ 0.05 

73 สัดส่วนพื้นท่ี(หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย  
และภัยแล้ง 

2557 2558 2559 68.52 0.00 13.70 เพิ่ม 55 1 24 ลง 23 อันดับ 37.48 

74 สัดส่วนประชากรผู้ประสบอุทกภัย* 2558 2559 2560 0.00 0.00 17.15 เพิ่ม 1 1 68 ลง 67 อันดับ 6.08 
75 มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 2557 2558 2559 0 na 0  1 na 1  13,070,62

0 
76 จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) * 
2558 2559 2560 13,20

5 
13,205 13,205  35 36 36  15,731 

77 สัดส่วนหมู่บ้านท่ีมีระบบน้ำประปา 2556 2558 2560 95.93 91.19 97.85 เพิ่ม 6 28 31 ลง 3 อันดับ 95.27 
78 ปริมาณน้ำต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ำ* 2558 2559 2560 24 8 44 เพิ่ม 36 43 29 ขึ้น14 อันดับ 231 
79 พื้นที่ชลประทาน* 2557 2558 2559 191,21

7 
196,718 300,018 เพิ่ม 52 49 42 ขึ้น 7 อันดับ 429,792 

80 สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอด
ปี* 

2556 2558 2560 31.86 31.07 40.56 เพิ่ม 64 67 55 ขึ้น12 อันดับ 48.40 

81 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQI) 2558 2559 2560 64 57 66 เพิ่ม 37 55 27 ขึ้น 28 อันดับ 55 
82 ปริมาณขยะมูลฝอย 2558 2559 2560 241 233 497 เพิ่ม 5 6 25 ลง 19 อันดับ 811 
83 สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์ 2558 2559 2560 5.91 9.40 71.83 เพิ่ม 63 70 2 ขึ้น 68 อันดับ 33.37 
84 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้อง 
2558 2559 2560 27.58 31.84 85.71 เพิ่ม 52 60 12 ขึ้น 48 อันดับ 68.14 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
            

85 จำนวนคดียาเสพติด 2557 2558 2559 1,599 1,402 1,965 เพิ่ม 35 43 45 ลง 2 อันดับ 2,031 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 
 

 
 

 
 

         

86 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่
ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* 

2558 
 

2559 
 

2560 
 

0.00 0.00 0.00  27 56 49  1.67 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

            

87 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทัง้หมด แบบปริมาณลูกโซ่* 

2557 
 
 

2558 
 
 

2559 
 
 

2.57 2.24 2.22 ลดลง 37 44 48 ลง 4 อันดับ 5.81 

88 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล* 2558 2559 2560 5 
6,028.38 

71,822.68 65,276.87 ลดลง 62 57 57  234,447.06 

89 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน* 2558 2559 2560 25,740.00 27,604.00 27,003.00 ลดลง 61 64 64  102,372.84 
90 สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมด* 2558 2559 2560 308.54 317.59 280.93 ลดลง 41 40 42 ลง 2 อันดับ 503.71 
91 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา* 2558 2559 2560 12.57 12.78 13.49 เพิ่ม 54 54 53 ขึ้น 1 อันดับ 22.46 
92 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน 2557 2558 2560 na 94.92 98.84 เพิ่ม na 14 4 ขึ้น 10 

อันดับ 
82.86 

93 สัดส่วนครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 
45 ลิตรต่อวัน 

2559 2560 2561 99.96 99.93 99.99 เพิ่ม 6 25 9 ขึ้น 16 
อันดับ 

99.83 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนฯ ฉบับท่ี 12 และตัวชี้วัด 
(1) ปีค่าสถิติ/ปีค่าอันดับฯ ค่าสถิติปี (1) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าอันดับใน 76 จังหวัดปี (1) อันดับการ

เปลี่ยนแปลง 
ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C ปี A ปี B ปี C 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม 
 
 

 
 

 
 

         

- -             
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ  
 
 

 
 

 
 

         

- -             
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 
 
 

 
 

 
 

         

- -             

 
หมายเหต ุ 1. * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติต่ำกวา่ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
              2. ตัวชีว้ัดระดับการพัฒนาจังหวัด : จังหวัดยโสธร เป็นตัวชีว้ัดที่นำมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (สำนกัพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)โดยสถาบันส่งเสริมการบรหิารกิจการเมอืงที่ดีในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษภายใต้สังกัดของสำนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการ โดยเป็น
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชีว้ัดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  3. ที่มาของข้อมูล : http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/ 
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ตัวช้ีวัดระดับการพัฒนาจังหวัด : จังหวัดยโสธร 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ฉบับปีท่ีมีข้อมูลล่าสุด) 

ลำดับ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด 
ปีที่มีข้อมูล

ล่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ของประเทศ 
จังหวัดยโสธร 

ค่าสถิติ หน่วย อันดับ 
1 สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น 
2561 99.54 99.87 ร้อยละ 21 

2 อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 2559 92 44 คดีต่อประชากร
แสนคน 

6 

3 สัดส่วนคดีท่ีจับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้ง  2559 66.22 84.58 ร้อยละ 12 
4 สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย* 2560 95.84 95.55* ร้อยละ 45 
5 สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจำนวนหมู่บ้าน* 2560 66.19 76.72* ร้อยละ 19 
6 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย 

ชั้นป.1* 
2559 98.10 91.93* คะแนน IQ 71 

7 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน* 

2559 77.03 67.60* ร้อยละ 67 

8 อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี* 2561 10.54 6.29* ร้อยละ 45 
9 อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ

ครัวเรือน* 
2560 20.42 19.09* ร้อยละ 33 

10 สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้  2561 94.97 98.20 ร้อยละ 12 
11 สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได้  2561 99.38 99.77 ร้อยละ 9 
12 สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน  2560 43.80 47.33 ร้อยละ 4 
13 สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการ

ตัดสินใจต่อจำนวนแรงงานในระดับบริหาร
ทั้งหมด * 

2560 28.62 21.28* ร้อยละ 55 

14 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย* 2560 8.00 7.20* ปี 67 
15 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย* 
2560 32.22 30.25* คะแนน 61 

16 สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจำนวนประชากร  2560 49.69 39.39 ร้อยละ 64 
17 อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป  2558 74.9 86.7 ร้อยละ 7 
18 อัตราการเกิดมีชีพ* 2560 10.3 7.1* รายต่อประชากร

พันคน 
66 

19 สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป 2560 2.23 1.83 ร้อยละ 59 
20 อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่

สำคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง 
ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง)* 

2559 4.45 7.96* ร้อยละ 56 

21 สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  

2561 99.05 99.53 ร้อยละ 33 

22 สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

2561 99.24 99.83 ร้อยละ 11 

23 สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

2561 95.96 99.73 ร้อยละ 3 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0103001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0104001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0105001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0108001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0110001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0111001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0112001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0114001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0115001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0115001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0116001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0117001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0118001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0119001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0121001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0121001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0123001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0123001
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ลำดับ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด 
ปีที่มีข้อมลู

ล่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ของประเทศ 
จังหวัดยโสธร 

ค่าสถิติ หน่วย อันดับ 
24 สัดส่วนคนสูบบุหรี ่ 2561 6.49 5.22 ร้อยละ 25 
25 สัดส่วนคนดื่มสุรา 2561 6.41 6.00 ร้อยละ 38 
26 สัดส่วนประชากรทีม่ีภาวะอ้วนและหรืออ้วนลง

พุง 

2560 32.84 32.69 ร้อยละ 31 

27 อัตราผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทอ้งถนนต่อ
ประชากรแสนคน 

2559 36.92 31.13 รายต่อประชากร
แสนคน 

26 

28 สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 

2561 99.46 99.89 ร้อยละ 9 

29 อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน 2560 6.34 4.45 รายต่อประชากร
แสนคน 

15 

30 อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต* 2560 3,293 3,339* รายต่อ
ประชากรแสน

คน 

44 

31 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี 2559 42.9 37.3 รายต่อหญิงวัย
เดียวกันพันคน 

15 

32 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี 2559 1.4 1.0 รายต่อหญิงวัย
เดียวกันพันคน 

17 

33 สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภณัฑ์และค่า
ตรวจรักษาพยาบาล ต่อคา่ใช้จ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน 

2560 2.23 1.04 ร้อยละ 9 

34 สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในห้องนอนช้ัน
ล่างหรืออยู่บ้านช้ันเดยีว 

2560 80.74 87.49 ร้อยละ 26 

35 สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมีห้องน้ำห้องสว้มแบบโถ
นั่งห้อยเท้าภายในบ้าน* 

2560 46.93 17.81* ร้อยละ 71 

36 อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤต ิ 2560 0.36 0.02 คดีต่อเยาวชน
พันคน 

6 

37 อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 2560 6.10 1.98 เหตุการณ์ต่อ
แสนครัวเรือน 

10 

38 อัตราพึ่งพิง 2560 50.06 46.74 ร้อยละ 10 
39 สัดส่วนผู้สูงอายุอยูล่ำพังคนเดียว 2559 6.62 4.78 ร้อยละ 15 
40 อัตราการจดทะเบยีนหย่า 2560 5.65 4.49 คู่ต่อพัน

ครัวเรือน 
13 

41 สัดส่วนของครอบครัวขยาย 2560 37.41 44.73 ร้อยละ 15 
42 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายร้อยละ 

10    ขึ้นไป  

2560 53.53 57.55 ร้อยละ 26 

43 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเอง  2559 78.81 93.76 ร้อยละ 11 
44 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน  2560 82.86 98.84 ร้อยละ 4 
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ลำดับ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด 
ปีที่มีข้อมูล

ล่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ของประเทศ 
จังหวัดยโสธร 

ค่าสถิติ หน่วย อันดับ 
45 สัดส่วนครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่าง

น้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 
2561 99.83 99.99 ร้อยละ 9 

46 สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2561 99.56 99.88 ร้อยละ 15 

47 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ทีม่ีรายได้ต่ำสุด* 

2560 9,368 6,949* บาทต่อเดือนต่อ
คน 

63 

48 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย* 2560 23,552 16,752* บาทต่อเดือน 69 
49 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini 

coefficient)  

2560 0.421 0.407 คะแนน Gini (0-
1) 

32 

50 มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด * 

2560 45,405 45,127* บาทต่อครัวเรือน 29 

51 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย* 2559 11.15 16.73* ร้อยละ 64 
52 สัดส่วนหน้ีสินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

กลุ่มท่ียากจนท่ีสุด  

2560 14.21 5.33 ร้อยละ 4 

53 อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2560 92.87 94.69 ร้อยละ 28 

54 สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด* 2560 62.72 74.81* ร้อยละ 62 
55 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อ

โรงเรียน* 
2560 12 5* คนต่อโรงเรียน 72 

56 สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีอยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกำลังแรงงานท้ังหมด 

2559 5.79 6.12 ร้อยละ 38 

57 สัดส่วนแรงงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติต่อกำลังแรงงานท้ังหมด 

2560 1.54 2.14 ร้อยละ 20 

58 สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน* 2560 2,254 4,181* คน 72 
59 สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ  2561 99.95 99.96 ร้อยละ 23 
60 สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ  2560 20.58 26.02 ร้อยละ 5 
61 สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน 

ชุมชน หรือภาครัฐ  

2561 99.95 99.96 ร้อยละ 41 

62 จำนวนสำนวนการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม* 

2561 81 45* สำนวน 48 

63 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีหน้ีในระบบต่อครัวเรือนท่ีมี
หน้ีท้ังหมด  

2560 90.76 98.43 ร้อยละ 3 

64 สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่มเกษตร) 
ที่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถึง
ดีมาก* 

2559 50.16 44.12* ร้อยละ 58 

65 จำนวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน* 2559 136.20 73.00* แห่ง 57 
66 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิก

กลุ่มหรือองค์กรชุมชนท่ีจัดสวัสดิการ 
2558 78.47 82.79 ร้อยละ 28 

67 จำนวนวสิาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีได้รับอนุมัติการจดทะเบียน 

2560 1,128 1,395 แห่ง 26 
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ลำดับ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด 
ปีที่มีข้อมูล

ล่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ของประเทศ 
จังหวัดยโสธร 

ค่าสถิติ หน่วย อันดับ 
68 สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจำนวนหมู่บ้าน* 2560 38.09 35.14* ร้อยละ 44 
69 จำนวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน

เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน  

2560 46 47 คน 27 

70 อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า 
OTOP 

2560 22.45 22.03 ร้อยละ 30 

71 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบ
ปริมาณลูกโซ่  

2559 3.00 3.84 ร้อยละ 25 

72 มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) * 2559 166,850 54,047* บาท 75 
73 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ  2561 -1.29 5.27 ร้อยละ 28 
74 กำไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ 

2559 4.00 6.02 ร้อยละ 5 

75 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย* 2559 301,906 92,910* บาท/คน/ปี 76 
76 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป* 2560 0.8 -0.5* ร้อยละ 63 
77 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
2559 9.44 19.44 ร้อยละ 33 

78 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร แบบปริมาณลูกโซ่  

2559 -2.45 0.20 ร้อยละ 20 

79 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด 
แบบปริมาณลูกโซ่*  

2559 40.49 9.55* ร้อยละ 57 

80 สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

2559 0.15 33.66 ร้อยละ 17 

81 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ 

2559 2.05 7.71 ร้อยละ 12 

82 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมท้ังหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

2559 48.44 63.65 ร้อยละ 23 

83 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
บริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบ
ปริมาณลูกโซ่ 

2559 5.85 6.10 ร้อยละ 32 

84 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน* 2559 71,617 3,860* บาทต่อครัวเรือน 73 
85 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร* 2559 1.82 27.96* เท่า 73 
86 สัดส่วนหน้ีเสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การเกษตร  

2560 4.21 2.80 ร้อยละ 28 

87 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อภาคเกษตร  2559 46.20 66.55 ร้อยละ 18 
88 อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรในพื้นที่* 2559 -5.31 -22.18* ร้อยละ 68 
89 ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช)  2560 2,073 2,250 กก.ต่อไร่ 24 
90 อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ

เฉลี่ยต่อไร่ (พืช)  

2560 6.00 13.01 ร้อยละ 4 
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ลำดับ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด 
ปีที่มีข้อมูล

ล่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ของประเทศ 
จังหวัดยโสธร 

ค่าสถิติ หน่วย อันดับ 
91 จำนวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

GAP* 
2560 208 54* ฟาร์ม 53 

92 จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 

2561 8 0 แห่ง 53 

93 รายได้จากการท่องเที่ยว* 2559 17,536 647* ล้านบาท 74 
94 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ

ท่องเทีย่วต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่ * 

2559 4.02 0.43* ร้อยละ 63 

95 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทาง
การเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ 

2559 4.52 10.63 ร้อยละ 9 

96 สัดส่วนมูลค่าหน้ีนอกระบบต่อมูลค่าหน้ีท้ังหมด
ของครัวเรือน  

2560 0.02 0.00 ร้อยละ 1 

97 ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง)  2559 1,309 572 กก.ต่อไร่ 40 
98 อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ

เฉลี่ยต่อไร่ (ประมง)  

2559 -2.55 16.47 ร้อยละ 14 

99 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด* 2560 31.67 9.14* ร้อยละ 57 
100 สัดส่วนพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อพื้นท่ีจังหวัด  2560 20.79 2.27 ร้อยละ 61 
101 สัดส่วนพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจต่อพื้นท่ีจังหวัด  2560 2.39 2.69 ร้อยละ 16 
102 พื้นท่ีป่าชายเลน   na na ไร่ na 
103 จำนวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัย

ล่วงหน้าในพื้นท่ี* 
2560 41 0* ช้ิน 70 

104 สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

2559 0.05 0.02 ร้อยละ 14 

105 สัดส่วนหมู่บ้านท่ีมีระบบน้ำประปา 2560 95.27 97.85 ร้อยละ 31 
106 ปริมาณน้ำต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ำ* 2560 231 44* ล้าน ลบ.ม. 29 
107 สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอ

ตลอดป*ี 
2560 48.40 40.56* ร้อยละ 55 

108 สัดส่วนพื้นท่ี(หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง 2559 37.48 13.70 ร้อยละ 24 
109 มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 2559 13,070,620 0 บาท 1 
110 พื้นที่ชลประทาน* 2559 429,792 300,018* ไร่ 42 
111 ปริมาณขยะมูลฝอย 2560 811 497 ตันต่อวัน 25 
112 สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์ 2560 33.37 71.83 ร้อยละ 2 
113 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้อง 
2560 68.14 85.71 ร้อยละ 12 

114 อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในสาขาขนส่ง 

2560 1.85 -8.08 ร้อยละ 18 

115 ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายท่ีเข้า
สู่ระบบการจัดการ  

2560 24,031.47 81.64 ตัน 7 

 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0323001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0326001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0326001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0327001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0328001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0328001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0401001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0402001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0403001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0404001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0405001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0405001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0407001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0408001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0409001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0409001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0410001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0411001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0412001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0413001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0414001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0415001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0415001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0416001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0416001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0417001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0417001
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ลำดับ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด 
ปีที่มีข้อมูล

ล่าสุด 
ค่าเฉลี่ย 

ของประเทศ 
จังหวัดยโสธร 

ค่าสถิติ หน่วย อันดับ 
116 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQI) 2560 55 66 คะแนน (1-100) 27 
117 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (MWQI)  na na คะแนน (1-100) na 
118 สัดส่วนจำนวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 na na ร้อยละ na 

119 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมฯ* 

2559 18.01 18.36* ตันของก๊าซเรือน
กระจก/ล้านบาท 

42 

120 จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ  2559 2 0 ราย 1 
121 สัดส่วนประชากรผู้ประสบอุทกภัย* 2560 6.08 17.15* ร้อยละ 68 
122 จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) * 
2560 15,731 13,205* คน 36 

123 จำนวนคดียาเสพติด  2559 2,031 1,965 คดี 45 
124 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

บริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด * 

2560 1.67 0.00* ร้อยละ 49 

125 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมฯ 

2560 5.99 7.10 พันตันเทียบเท่า
น้ำมันดิบ/พันล้าน

บาท 

28 

126 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ * 

2559 5.81 2.22* ร้อยละ 48 

127 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล  2560 234,447.06 65,276.87* พันลิตร 57 
128 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้

พลังงานขั้นสุดท้าย  

2560 204.33 237.73 พันลิตรต่อ 1 
Ktoe 

28 

129 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน* 2560 102,372.84 27,003.00* พันลิตร 64 
130 สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตร

ทั้งหมด* 
2560 503.71 280.93* ร้อยละ 42 

131 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา* 2560 22.46 13.49* ร้อยละ 53 
132 สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน้ำสะอาดสำหรับด่ืมและ

บริโภคเพียงพอตลอดปี  

2561 99.85 99.99 ร้อยละ 10 

133 จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษท่ีได้รับแจ้ง
ท้ังหมดในพื้นท่ี  

2559 6 1 เรื่อง 9 

หมายเหต ุ 1. * หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีค่าสถิติต่ำกวา่ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
              2. ตัวชีว้ัดระดับการพัฒนาจังหวัด : จังหวัดยโสธร เป็นตัวชีว้ัดที่นำมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สำนกัพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
โดยสถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการเมอืงที่ดีในฐานะหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษภายใตส้ังกัดของสำนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นทีป่รึกษาจัดทำ
โครงการ โดยเป็นตวัชี้วัดที่สอดคล้องกับตวัชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  3. ที่มาของข้อมูล : http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/ 

 
 
 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0418001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0419001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0420001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0420001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0421001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0421001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0422001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0423001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0424001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0424001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0501001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0703001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0704001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0704001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0705001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0706001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0706001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0709001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0710001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0710001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0903001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0903001
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ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 2.1 .4  ดั ชนี ความก้ าวหน้ าของคน  (Human Achievement Index – HAI) สำนั ก งาน           
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยจัดทำมาแล้ว 3 ฉบับ      
ในปี 2558 2560 และ 2562 เพ่ือสะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย   
โดยครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา ๓) ด้านชีวิตการงาน ๔) ด้านรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการดำรงชีวิต ๕) ด้านที่อยู่อาศัยมั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ๖) ด้านชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชน
ที่มีความปลอดภัย ๗) ด้านการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง และ ๘) ด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด คือ 
นนทบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี ภูเก็ต ระยอง ตามลำดับ และจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุด 
คือ นราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ตามลำดับ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคน
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (มากกว่า 0.03) คือ พังงา สมุทรสาคร กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดที่มี
ความก้าวหน้าการพัฒนาคนลดลงมากที่สุด  (มากกว่า 0.03) คือ ยโสธร รองลงมาคือ บุรีรัมย์ สุ รินทร์       
และสิงห์บุรี ตามลำดับ โดยจังหวัดยโสธรมีค่าดัชนีเท่ากับ  0.5454 คะแนน ลดลง 0.0571 คะแนน          
อยู่ในลำดับที่ 72 จากลำดับที่ 36 ในปี 2558 โดยลดลงในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม ด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร โดยด้านการมีส่วนร่วมลดลงจากจำนวนองค์กร
ชุมชนลดลงจาก 204.19 แห่งต่อประชากรแสนคน เป็น 75.66 แห่งต่อประชากรแสนคน และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรของครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 82.79 เหลือร้อยละ 75.09 ด้านชีวิตครอบครัวและ
ชุมชนมีค่าดัชนีที่ 0.5964 ลดลงจาก 0.7015 เนื่องจากผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5.7 
เป็นร้อยละ 8.09 และครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยวเพ่ิมจากร้อยละ 23.31 เป็นร้อยละ 32.13 ส่วน
ด้านการคมนาคมและการสื่อสารมีค่าดัชนีที่ 0.5270 ลดลงจาก 0.5547  จากจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่
เพ่ิมมากขึ้นจาก 48.69 คดีต่อประชากรแสนคนเป็น 318.34 คดีต่อประชากรแสนคน รวมถึงหมู่บ้านที่ถนน
สายหลักใช้การได้ตลอดปียังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ 43.84 ค่อนข้างคงที่จากปี 2558 คือ 
ร้อยละ 43.50 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) ปี 2558, 2560, 2562 

จังหวัดยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาพรวมของประเทศ 
ดัชนี HAI  

ในภาพรวมและ 
รายด้าน 

2558 2560 2562 
ยโสธร ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาพรวม
ของ

ประเทศ 

ยโสธร ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาพรวม
ของ

ประเทศ 

ยโสธร ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาพรวม
ของ

ประเทศ 
ดัชนี HAI ภาพรวม 0.6025 0.5903 0.6220 0.5542 0.5732 0.6109 0.5454 0.5792 0.6219 
1) สุขภาพ 0.5388 0.5830 0.6095 0.5146 0.5522 0.5906 0.5118 0.5445 0.5843 
2) การศึกษา 0.3878 0.3543 0.4686 0.3158 0.3174 0.4462 0.3403 0.3433 0.4743 
3) ชีวิตการงาน 0.7361 0.6681 0.7054 0.7368 0.6612 0.7095 0.7172 0.6728 0.7237 
4) รายได ้ 0.4265 0.5061 0.5916 0.4070 0.4766 0.5765 0.4170 0.4694 0.5689 
5) ทีอ่ยู่อาศัยและ
สภาพแวดลอ้ม 

0.9821 0.9337 0.8328 0.9272 0.9372 0.8433 0.9691 0.9577 0.8595 

6) ชวีิตครอบครัว 
และชมุชน 

0.7015 0.6729 0.6527 0.6669 0.6624 0.6276 0.5964 0.6697 0.6470 

7) การคมนาคม
สื่อสาร 

0.5547 0.5247 0.5707 0.5950 0.6283 0.6665 0.5270 0.6058 0.6774 

8) การมีสว่นร่วมฯ 0.6927 0.6406 0.6060 0.4964 0.5411 0.5103 0.4938 0.5525 0.5208 
 ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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ดัชนีความก้าวหน้าของคนของจงัหวัดยโสธร ปี 255๘, 2560, 2562 

 
 
 

ดัชนีความก้าวหน้าของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558, 2560, 2562 

 
 

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในภาพรวมของประเทศ ปี 255๘, 2560, 2562 

 
 ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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 2.1.5. ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัดยโสธร   
   1) ด้านเศรษฐกิจ 
    1.1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประกาศข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕61 พบว่า จังหวัดยโสธร ในปี 2561 โครงสร้างการ
ผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร จำนวน 19 สาขา มีมูลค่า 27,793 ล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้น 1,394 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 26,399 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้น 1,006 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่  26,787 ล้านบาท)จัดเป็นลำดับที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
เป็นลำดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 71ของประเทศและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕61       
ร้อยละ 2.43 และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๕7-๒๕61 ร้อยละ 0.94 โดยสาขาการผลิต   
ภาคเกษตรมีมูลค่า 7,426 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  26.72 ของผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด และสาขาการผลิตนอก
ภาคเกษตรเท่ากับ 20,376 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.28 โดยสาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด 5 ลำดับแรก 
คือ 

    (1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง จำนวน 7,426 ล้านบาท 
    (2) สาขาการศึกษา จำนวน 4,429 ล้านบาท 
    (3) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์จำนวน 3,548 ล้านบาท 
    (4) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จำนวน 2,696 ล้านบาท 
    (5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรมจำนวน 2,436 ล้านบาท 
    ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 26.72, 15.93, 12.77, 9.70และ 8.76ตามลำดับ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) มีจำนวน 60,055 ล้านบาทจัดเป็นลำดับที่ 17
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 76 ของประเทศ 

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕7-2561 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕60 ปี 2561 เฉลี่ย ๕ ปี 
-0.83 -1.73 4.63 0.2 2.43 0.94 

 
     1.2) การเกษตรจังหวัดใช้ยโสธรมีพ้ืนที่ 2,601,040 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
เกษตรกร ทำนา ปลูกพืช และเลี้ยงปศุสัตว์พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในปี ๒562 มี ๑,๗๑๘,036 ไร่ 
เป็นที่นา 1,375,802 ไร่ พืชไร่ 142,911 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 104,103 ไร่ สวนผักไม้ดอกไม้ประดับ 
5,230 ไร่ เนื้อที่ที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืน ๆ 89,688 ไร่ เนื้อที่นอกการเกษตร 657,939 ไร่        
และเนื้อท่ีป่า 225,367 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน แตงโมเนื้อ ถั่วลิสง 
ข้าวโพด หอมแดง เป็นต้น 
       การปลูกข้าวของจังหวัดยโสธร ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปี 2558-
2562 พบว่าพ้ืนที่ปลูกข้าวในจังหวัดยโสธรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 
1,463,759 ไร่ ปี  2559 จำนวน 1,422,846 ไร่ ปี  2560 จำนวน 1,399,481 ไร่ ปี  2561 จำนวน 
1,348,139 ไร่ และปี 2562 จำนวน 1,342,345 ไร่ 
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ปี 2558 - 2562ไร่

พ.ศ.

 
   
    
    
  
 

 

 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

       ขณะที่มีผลผลิตข้าวนาปี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยปี 2560 มีผลผลิต
ข้าวนาปี 600,981 ตัน  ปี 2561 มีจำนวน 546,639 ตัน และปี 2562 มีจำนวน 456,617 ตัน  
 
      เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร โดยมี
เป้าหมายส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานการรับรองตามความต้องการองตลาด เพ่ือขยายพ้ืนที่ทำ
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด  โดยมีเป้าหมายการขยายพ้ืนที่เพ่ิมให้ได้เป้าหมาย จำนวน 30๐,๐๐๐ ไร่ ภายในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยมีวิสัยทัศน์จังหวัด ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   
       การดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร โดยในปี 2560 มีพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ รวมทุ กมาตรฐาน จำนวน134,613.25 ไร่  ปี  2561  มี จำนวน  223,447.75 ไร่               
และปี 2562 มีจำนวน 333,703.43 ไร่ ซึ่งมีผลการดำเนินการขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์บรรลุเป้าหมาย   
แต่อย่างไรก็ตาม คิดเป็นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมดในปี ๒562 ซ่ึงมี 
๑,๗๑๘,036 ไร ่
 

ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ปี 2560 - 2562 จังหวัดยโสธร  
ที ่ ข้อมูล/ชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ (ไร่) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดยโสธร 1,718,452 ไร ่
1 ข้าวอินทรีย์ (ทุกมาตรฐาน) 134,406.25 197,924.75 ไร ่ 322,495.55 
2 ประมงอินทรีย ์ 83 260 260 
3 ปศุสัตว์อินทรีย์  52 64 64 
4 พืชผสมผสาน/แตงโม/ 

พืชหลังนา/ดอกกระเจียว 
72 25,199 10,883.93 

รวมพื้นท่ีเกษตรอินทรยี์ทั้งหมด 134,613.25 223,447.75 333,703.43 
 

 ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
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     1.3) การท่องเที่ยวนอกจากจะมุ่งเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์แล้ว จังหวัดยโสธรยังมุ่งเป็นเมือง
ท่องเที่ยวและเมืองประเพณีวัฒนธรรมวิถีอีสานโดยจังหวัดยโสธรได้ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวขึ้นเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถาน/โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม 
ประเพณีและศาสนา 
        เมื่อพิจารณาผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารปี 2561                 
มีมูลค่าอยู่ที่ 109 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2558 2559 และ 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 73 ล้านบาท                 
79 ล้านบาท และ 96 ล้านบาท ตามลำดับ จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2559 – 2561 มีจำนวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปี 2562 มีจำนวนลดลงโดยในปี 2559 มีจำนวน 523,642คน ปี 2560 จำนวน 607,821 คน      
ปี 2561 จำนวน 628,504 คนและปี 2562 จำนวน 576,898 คน ขณะที่ปี 2563 มีจำนวน 113,986 คน 
(ข้อมูลจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) และรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างปี 2559 – 2561 มีจำนวนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2562 มีจำนวนลดลง โดยปี 2559 มีรายได้จำนวน 646.85 ล้านบาทปี 2560 จำนวน 
776.33 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 833.71 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 804.83 ล้านบาท ขณะที่ปี 
2563 มีจำนวน 151.07 คน (ข้อมูลจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563) ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยเพ่ิมอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยปี 2559 จำนวนเฉลี่ย    
2.06 วัน ปี 2560 จำนวนเฉลี่ย 2.09 วัน และปี 2561 จำนวนเฉลี่ย 2.11 วัน สำหรับชาวต่างชาตินั้นมี
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยลดลง โดยในปี 2559 เพ่ิมขึ้นเป็น 2.44 วัน ปี 2560 ลดลงเป็น 2.40 วัน ปี 2561    
จำนวน 2.40 วัน และปี 2562 ลดลงเป็น 2.35 วัน (มกราคม - มิถุนายน 2562) สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนโดยปี 
2559 จำนวน 798.98 บาท ปี 2560 จำนวน 819.97 บาท ปี 2561 จำนวน 849.09 บาท และปี 2562 
จำนวน 984.45 บาท(มกราคม - มิถุนายน 2562)ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยมีปี  2559 จำนวน 1,150.92 บาท ปี  2560 จำนวน 1,190.60 บาท ปี  2561           
จำนวน 1,238.89 บาท และปี 2562 จำนวน 1,293.47 บาท (มกราคม - มิถุนายน 2562) ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า 
จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2563 มีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ไปทัว่โลก ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศและจังหวัดยโสธร
ลดลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว 

จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ ระยะเวลาการพำนักและค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ป ี

จำนวนนักท่องเที่ยว 
รายได ้

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 
(วัน) 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ 
(บาท/คน/วัน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

ชาวไทย 
(คน) 

ชาวตา่งชาต ิ
(คน) ชาว

ไทย 
ชาวตา่ง 

ชาต ิ
ชาวไทย 

ชาวตา่ง 
ชาต ิ

2558 513,244 500,922 12,322 609.18 2.04 2.43 771.18 1,115.83 
2559 523,642 510,964 12,678 646.85 2.06 2.44 798.98 1,150.92 
2560 607,821 592,398 15,423 776.33 2.09 2.40 819.97 1,190.60 

 2561 628,504 612,731 15,773 862.35 2.11 2.40 849.09 1,238.89 
2562 576,898 562,364 14,534 804.83 2.10 2.35 984.45 1,293.47 
2563 
(ม.ค.-มิ.ย.

63) 
 
 

,” 

113,986 111,048 2,938 151.07 - - - - 

    ที่มา  : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร   
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       สถานการณ์ในด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้
จากการท่องเที่ยวมากขึ้น แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะมีจำนวนอัตราการเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก แต่การที่สร้าง
กิจกรรมเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมระยะเวลาพำนักเฉลี่ยในพ้ืนที่จังหวัดมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้รายได้จาก
การท่องเที่ยวของจังหวัดสูงขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ 
       แนวทางในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว จะต้องมีการพัฒนาภาคการค้าและการ
บริการสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจะทำอย่างไรให้สินค้า OTOP เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยากซื้อมากขึ้น  
       นอกจากนี้ ระยะเวลาของการพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ซึ่งอาจจะต้องมีการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ต่อเนื่อง
และน่าสนใจมากขึ้น ให้นักท่องเที่ยวอยากเที่ยวต่ออีกหลายๆ วัน รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พักและสินค้า OTOP เป็นต้น 
     1.4) การค้าและการพาณิชย์ การค้าและการพาณิชย์ของจังหวัดยโสธรโดยมีหนาแน่นที่
ชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาเทศบาลตำบลเลิงนกทา เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธรมีศูนย์การค้าและตลาดสินค้าและบริการที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เช่น นานาภัณฑ์พลาซ่า, บิ๊กแคทมาร์
ทยโสธร, บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยโสธร, แม็คโคร สาขายโสธร และเทสโก้ โลตัส 
ยโสธร และข้อมูลปี ๒๕๖1จังหวัดยโสธรมีตลาดประชารัฐทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร กระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ 
รวมจำนวน ๑18 แห่งเพ่ือรองรับการจำหน่ายสินค้าและพืชผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจังหวัด
ยโสธรมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ หมอนขวานผ้าขิด ผลิตภัณฑ์จัก
สานจากไม้ไผ่ และเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากกก และผ้าไหมลายลูกหวายผ้าไทยท้องถิ่นผ้าย้อมสีธรรมชาติ ส่วน
ประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ข้าว 5 สายพันธุ์ และปลาส้มยโสธร ถั่ว
ลิสง อันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคขณะที่รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ข้อมูลจาก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร พบว่า จังหวัดยโสธรมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
เพ่ิ มสู งขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง  คื อ  ปี  ๒๕๕๘  จำนวน  1 ,081 ,433 ,2 56  บาท  ปี  ๒๕๕๙  จำนวน 
1,211,205,246.72 บาท ปี  ๒๕๖๐ จำนวน 1,531,298,764 บาทและปี  2561 จำนวน
1,867,373,131.00บาท และปี 2562 จำนวน 2,310,863,164.00 บาท 
     1.5) การอุตสาหกรรมจั งหวัดยโสธรมี โรงงานอุตสาหกรรมที่ ได้ รับอนุญ าตตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 187โรงงาน เงินลงทุน
4,625.05 ล้านบาทและมีคนงานจำนวน3,554 คนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่มีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาด
ใหญ่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเช่น ยางพารา ข้าวหอมมะลิชุดชั้นในสตรียี่ห้อซาบี
น่าเป็นต้น 

พ.ศ. โรงงาน 
ขนาดเล็ก 

(แห่ง) 

โรงงาน 
ขนาดกลาง

(แห่ง) 

โรงงาน 
ขนาดใหญ่ 

(แห่ง) 

รวมโรงงาน 
ทุกขนาด  
(แห่ง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวนคนงานใน
โรงงาน 
(คน) 

2559 193 74 7 274 4,563.07 4,352 

๒๕๖๐ 277 14 ๓ 294 4,634.63 ๔,469 
๒๕๖๑ 282 15 ๓ 300 4,464.93 ๔,541 
2562 293 15 3 329 4,944.15 4,619 
2563 171 13 3 187 4,625.05 3,554 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
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    โดยจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ ณ สิงหาคม 2563 มีทั้งหมด 187 โรงงาน 
ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 329 แห่ง และเมื่อจัดจำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด 
แล้วปรากฏว่ามีหมวดอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการมาก 5 อันดับแรก ดังนี้ 
    1) หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว อบเมล็ดพืช ทำมันเส้น
เป็นต้นจำนวน 47โรงงาน เงินลงทุน 1,815.65 ล้านบาท การจ้างงาน 664 คน 
    ๒) หมวดอุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต, คอนกรีต
ผสมเสร็จ เป็นต้น จำนวน 35 โรงงานเงินลงทุน 356.42 ล้านบาทการจ้างงาน 296 คน 
    3) หมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทรายหรือดิน 
สำหรับใช้ในการก่อสร้าง กิจการซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง และกิจการที่เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง จำนวน 28 โรงงาน เงินลงทุน 
158.35 ล้านบาท การจ้างงาน 108 คน  
    4) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 17 โรงงาน เงินลงทุน 331.15 ล้านบาท การจ้างงาน 212 คน
    5) หมวดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 156.30 ล้านบาท  การจ้างงาน 104 คน  
     1.6)เศรษฐกิจระดับครัวเรือน จังหวัดยโสธรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนปี 2562 
อยู่ที่ 17,706 บาท โดยเพ่ิมจากปี 2560 ที่มีรายได้ 16,752 บาท และปี 2558 ที่มีรายได้ 19,518 บาท 
ขณะที่รายได้ประชากรเฉลี่ย ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๖2 ของจังหวัดยโสธร พบว่ามี
รายได้ประชากรเฉลี่ย 70,838.19 บาท/คน/ปี ซึ่งสูงเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องจากปี 2558, 2559, 2560, 2561    
ที่รายได้ประชากรเฉลี่ยอยู่ที่  65,358 บาท/คน/ปี , 66,789 บาท/คน/ปี , 69,367.27 บาท/คน/ปี , 
67,928.09 บาท/คน/ปี ส่วนจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 มี 120 ครัวเรือน 
ลดลงต่อเนื่องจากปี 2560 และปี 2561 ที่มีจำนวน 315 ครัวเรือน และ 217 ครัวเรือน ตามลำดับ       
และเมื่อพิจารณาหนี้สินครัวเรือน (จปฐ.) จากการสำรวจ 133,336 ครัวเรือนของจังหวัดยโสธร ในปี 2562
พบว่า มีครัวเรือนที่มีหนี ้ผ่านสถาบันการเงิน ๒3,479 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,102,938,714 บาท 
ลดลงจากปี 2561 ที่มีหนี้ผ่านสถาบันการเงิน ๒๔,๗๑๒ ครัวเรือน จำนวนเงิน 1,995,292,479 บาท 
และมีครัวเรือนที ่ม ีหนี ้นอกระบบ 440 ครัวเรือน ลดลงจากปี 2561 ที่มีจำนวน ๑ ,๒๐๖ ครัวเรือน          
โดยปี  2562 มีจำนวนหนี้นอกระบบจำนวน  19,597,900 บาท เพ่ิมจากปี  2561 ที่มีจำนวน 
55,194,050 บาท 
   2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
     2.1) แรงงานสถานการณ์แรงงานในจังหวัดยโสธรจากข้อมูลการให้บริการจัดหางานในปี 
256๓ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน     
จำนวน 1,674 อัตราเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 (จำนวน 2,249 อัตรา) พบว่าลดลงร้อยละ 25.56 
ผู้สมัครงานในปี ๒๕๖๓ มีจำนวน 970 คน เมื่อเทียบกับปี 2562 (จำนวน 1,631 คน) พบว่าลดลงร้อยละ 
40.52 การบรรจุงานจำนวน 1,260 อัตรา เมื่อเทียบกับปี 2562 (จำนวน 1770 อัตรา) พบว่าลดลงร้อยละ 
28.81 การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ   
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid– 19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการจ้างงานของ
ภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานในห้วงปี 2559– 2563
พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุ ดในปี 2560 รวมจำนวน 3,654 อัตรา 
และน้อยที่สุดในปี 256๑ จำนวน 1,448 อัตรา ในขณะที่ในปี 2559 มีจำนวนผู้สมัครงานมากที่สุด       
2,231 คน และผู้สมัครงานน้อยที่สุด ในปี 2563 จำนวน 970 คน โดยผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานลดลงอย่าง



91 

 
 

ต่อเนื่อง การบรรจุงานมากที่สุดในปี 2559 จำนวน 2,641 คน และน้อยที่สุดในปี 2563 จำนวน 1,260            
คนส่วนหนึ่งมาจากกำลังแรงงานปัจจุบัน กลุ่มGeneration Y มีการทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง
ลดลง แต่ป ระกอบอาชีพ อิสระในลั กษณ ะงานฟรีแลนซ์ (Freelance) งาน  Part time (ชั่ วคราว )               
และการประกอบธุรกิจแบบ Start Up เพ่ิมมากข้ึน 
     เมื่อพิจารณาจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือในจังหวัดยโสธรในห้วงปี 2559 – 256๓   
พบว่าในปี 2561 มีแรงงานต่างด้าวคงเหลือในจังหวัดยโสธรมากที่สุด จำนวน 697 คน เหตุเนื่องมาในปี
ดังกล่าวจากภาครัฐได้เปิดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่มีการทำงานกับนายจ้างอยู่แต่เดิมก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้
ดำเนินการเพ่ือขออนุญาตทำงาน สามารถเข้าจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ เข้ารับพิสูจน์สัญชาติ และขอรับ
ใบอนุญาตทำงานได้ ดังนั้น ในปี 2561 จึงมีจำนวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้าดำเนินการตาม
นโยบายภาครัฐและได้รับอนุญาตทำงานชั่วคราวมากที่สุด จำนวน 435 คน ทั้งนี้ ในปี 2563 จังหวัดยโสธร 
มีแรงงานต่างด้าวคงเหลือน้อยที่สุด จำนวน 426 คน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมือง
ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 423 คนและเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานชั่วคราว 
เพียงจำนวน 3 คนการจ้างแรงงานต่างด้าวใน 4 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว    
เมียนมา) มีแนวโน้มการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากภาครัฐได้ส่งเสริมและผลักดัน 
ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (MOU) รวมทั้งรัฐบาล 
มีนโยบายการบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยมีการบังคับใช้พระราช
กำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 อย่างเข้มงวด 

     2.2) การประกันตนในระบบประกันสังคม ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 จังหวัดยโสธรมีจำนวน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลปี 2559-2563 มีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 
33, 39 และ 40 รวมจำนวน 32,889 คน,35,947 คน,๔๐,๐๘๒ คน,42,214 คน และ 44,887 คน 
ตามลำดับ (ปี 2563 ณ ก.ค.63) 

     2.3) ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ สถานการณ์ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โดยตั้งแต่ปี
2559 ถึงปี 2563 พบว่า ปี 2559 มีจำนวน 2,032 คน ปี 2560 มีจำนวน 1,816 คน และปี 2561          
มี 1,116 คน ขณะที่ปี 2562 มี 6,436 คน และปี 2563 ( ณ ส.ค. 63) มี 4,090 คน สำหรับผู้สูงอายุมีจำนวน
เพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2558 ที่มีจำนวน 77,783 คน ปี  2559 จำนวน 80,946 คน ปี  2560          
จำนวน 84,309 คน ปี 2561 จำนวน 87,308 คน ปี  2562 มีจำนวน 90,242 คน และปี 2563             
(ณ ส.ค. 63) ซึ่งจังหวัดยโสธรจะต้องให้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ 

     2.4) สาธารณสุขในปี ๒๕๖3 จังหวัดยโสธร มีโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 9 แห่งแยกเป็น
โรงพยาบาลระดับจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ  8 แห่ง มีเตียงรวม 720 เตียง มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล  112  แห่ง และคลินิกทุกประเภท 146 แห่ง นอกจากนี ้ยังมีโรงพยาบาลของเอกชน 2 แห่ง 
(๑๑๐ เตียง) โดยข้อมูลสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดยโสธรที่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เช่น ด้าน
สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน พบว่า มีสัดส่วนประชากร 3,444 คนต่อแพทย์ 1 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่มีจำนวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน อยู่ที่ 1,771 คน   
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         ขณะที่สาเหตุการป่วยการตาย ปีงบประมาณ  2559-2562  พบว่า  มีสาเหตุการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน มากท่ีสุด รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจ ตามลำดับ 
และข้อมูลการตายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่าประชาชนในจังหวัด
ยโสธรมีสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งมากที่สุด รองลงมาคือโรคระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ
และปรสิต และอุบัติเหตุทางจราจรและอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ตามลำดับ สำหรับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ
จังหวัดยโสธร ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อุบัติ เหตุการจราจร โรคหัวใจและหลอดเลือด              
โรคไข้เลือดออก  นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโดยข้อมูลปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีการป่วยด้วย
โรคอุจาระร่วงมากที่สุด รองลงมาคือไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปวดบวม และอาหารเป็นพิษ ตามลำดับ   

     2.5) การศึกษา จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 719 แห่ง      
(รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีจำนวน 187 แห่ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มี 186 แห่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 มี 27 แห่ง  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร มี 10 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี 21 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ยโสธร มี 9 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 2 แห่ง และที่เหลืออยู่ในสังกัดอ่ืน ๆ  
       เมื่อพิจารณาการพัฒนาด้านการศึกษาและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
ของจังหวัดยโสธร ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
       (1) สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย โดยมีสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2558 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 93.75 ปี 2559 ร้อยละ 94.71 และในปี 2560 ร้อยละ 95.55 อย่างไรก็
ตามในปี 2560 ยังมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.84  
       (2) คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1 โดยปี 2554 มีค่าอยู่ที่
ร้อยละ 92.06 และปี 2559 ร้อยละ 91.93 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 98.10  
       (3) ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 
67.60 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 77.03  
       (4) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี โดยในปี 2561 อยู่ที่ 
8.47     ปี 2560 อยู่ที่ 8.30 ปี ซึ่งมีค่าที่ลดลงจากปี 2559 และ 2560 ที่มีค่าอยู่ที่ 8.30 ปี และต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศที่มีค่าอยู่ที่ 8.70 ปี และ 9.60 ปีตามลำดับ 
       (5) สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด โดยปี 2560 มีสัดส่วนนักเรียน
ด้อยโอกาสฯ ร้อยละ 74.81 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 68.21 และมีสัดส่วนที่มากกว่ า
สัดส่วนเฉลี่ยของประเทศท่ีมีสัดส่วนเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 62.72 
       (6) ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NETตั้งแต่ปี 2559-2562 จังหวัดยโสธรมีผลคะแนนที่
เพ่ิมขึ้นสลับกับลดลง ทั้งระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระดับ ม.3 และระดับ ม.6 โดยภาพรวมยังมีค่าคะแนนที่
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ยกเว้นระดับ ม.3 ปี 2560 มีค่าที่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่ปี 2562 
พบว่า ระดับ ป.๖ มีคะแนนอยู่ที่ 34.75 คะแนน ระดับ ม.3 มี 34.08 คะแนน และ ม.6 มี 29.31 คะแนน 
โดยค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศปี 2562 ระดับ ป.6 มี 37.99 คะแนน ระดับ ม.3 มี 36.30 คะแนน และ
ระดับ ม.6 มี 32.24 คะแนน  
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รายงานผลใน 
แต่ละระดับ/สังกัด 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

255๙ 25๖๐ 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 
ระดับประเทศ 43.19 39.79 43.14 37.99 35.61 29.33 37.50 36.30 34.49 32.63 35.02 32.24 
ระดับ ศธภ.13 39.44 35.90 38.96 34.52 33.32 31.97 34.95 34.06 31.72 30.00 31.45 29.22 
ระดับจังหวัด 39.67 36.45 39.11 34.75 33.79 32.37 35.14 34.08 32.01 30.25 31.35 29.31 

         ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
 
       (7) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจำปี
การศึกษา 2559-2562 จังหวัดยโสธรมีผลคะแนนเฉลี่ย V-Net ระดับ ปวช. ปี 2562 อยู่ที่ 42.37 
คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.09 และสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับภาคมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 42.06 แต่ยังต่ำกว่าระดับประเทศท่ีมีค่าคะแนน 43.63 ตามลำดับ ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ย 
V-Net ระดับ ปวส. ปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 39.67 ซึ่งมีคะแนนที่สูงขึ้นจากปี 2561 ที่มี 38.72 
คะแนน และมีคะแนนที่ กว่าระดับภาค (39 .59 คะแน น) แต่ต่ ำกว่าคะแนนเฉลี่ ยของประเทศ             
(40.75 คะแนน) 

รายงานผล 
ในแต่ละระดบั/สงักัด 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 
ระดับประเทศ 37.93 41.60 41.63 43.63 37.35 37.11 40.04 40.75 
ระดับ ศธภ.13 36.52 39.94 39.82 42.06 36.39 36.11 38.65 39.59 
ระดับจังหวัด 38.03 39.8 39.09 42.37 37.03 35.93 38.72 39.67 

    ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

       (8) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) 
ประจำปีการศึกษา 2559-2562 จังหวัดยโสธรมีผลคะแนนเฉลี่ย N-NETโดยปี 2562 ระดับ ป.6 มี 44.71 
คะแนน ต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งมี 49.36 คะแนน ระดับ ม.3 มี 34.63 คะแนน ต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งมี 36.61 
คะแนน และระดับ ม.6 มี 29.36 คะแนน ต่ำกว่าปี 2561 ซึ่งมี 32.23 คะแนน โดยระดับ ป.6 มีคะแนนสูงกว่า
ระดับภาคและระดับประเทศ (41.11 คะแนน และ 43.45 คะแนน ตามลำดับ) ส่วนระดับ ม.3 และ ม.6           
มีคะแนนต่ำกว่าระดับภาคและระดับประเทศ  

รายงานผลใน 
แต่ละระดับ/สังกัด 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา   ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 2559 2560 256๑ 256๒ 
ระดับประเทศ 42.05 42.21 41.67 43.45 39.64 38.09 39.19 38.28 33.76 33.02 35.58 33.16 
ระดับภูมิภาค 43.54 42.75 42.40 41.11 37.86 36.41 37.82 36.63 32.18 31.00 33.71 32.16 
ระดับจังหวัด 50.17 49.70 49.36 44.71 37.07 35.63 36.61 34.63 32.23 29.50 32.23 29.36 
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     2.6) ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเป็นเมืองที่ประชากร
โดยทั่วไปสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีอาชีพ  มีรายได้เพียงพอ
สำหรับการดำรงชีพ และการดำเนินชีวิตจะเกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวยโสธร  โดยการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนจะดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถปรับตัวได้
อย่างผสมกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ
สินค้าของดีที่สร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น หมอนขิด เครื่องจักสาน เครื่องทองเหลือง ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย และสินค้าอ่ืนๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  ซึ่งสิ่งสรรค์สร้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจาก
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดกับคนในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการ
ดำรงชีวิตแบบวิถีอีสานภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเห็นได้จากสัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปี 2561 มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 99.88 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (ร้อยละ 99.56) และสัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น มี
ค่าอยู่ที่ร้อยละ 99.87 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 99.54) 
     2.7) ยาเสพติดสถานการณ์ด้านการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในห้วงเดือน ต.ค.62– 
ส.ค. 63 มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา/เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมจำนวน 1,596 
ราย แยกเป็นระบบสมัครใจ 344 ราย (ร้อยละ 21.55) ระบบบังคับบำบัด 1,102 ราย (ร้อยละ 69.05) 
และระบบต้องโทษ 150 ราย (ร้อยละ 9.40) 
      ประเภทยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)กัญชา ไอซ์
สารระเหย และพืชกระท่อม 
      ผลการกำหนดสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านยาเสพติด  จังหวัดยโสธรมี ๘๘๕ หมู่บ้าน 
และ ๒๓ ชุมชน รวมเป็น ๙๐๘ หมู่บ้าน โดยมีข้อมูลสถิติสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนด้านยาเสพติด พบว่า ปี 2563 
มีหมู่บ้านสีขาวจำนวน 777 หมู่บ้าน ซึ่งเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และหมู่บ้านสีแดงมี
จำนวน 28 หมู่บ้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีหมู่บ้านสีแดงจำนวน 27 หมู่บ้าน  

สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สีขาว/ไม่มีปัญหายาเสพติด 544 593 691 691 777 
สีเขียว/มีปัญหายาเสพติดน้อย 203 124 136 136 96 
สีเหลือง/มีปัญหายาเสพติดปานกลาง 78 110 54 54 7 

สีแดง/มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 83 81 27 27 28 

รวม 908 908 908 908 908 

     2.8) อาชญากรรม จังหวัดยโสธรมีสถิติจำนวนคดีอาญาที่ได้รับแจ้ง โดยปี 2558 มีจำนวน 
1,341 ราย ปี 2559 มี 1,472 ราย และปี 2560 มี 1,468 ราย ปี 2561 มี 574 ราย และปี 2562    
มี 408 ราย ขณะที่ปี 2563 ข้อมูล ณ ส.ค. 63 มี 274 ราย และมีสถิติจำนวนคดีอาญาที่มีการจับกุมเพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 โดยปี 2558 มีจำนวนคดีอาญาที่มีการจับกุม จำนวน 1,783 ราย        
ปี 2559 มี 1,838 ราย และปี 2560 มี 1,865 ราย ปี 2561 มี 5,100 ราย ปี 2562 มี 6,240 ราย 
ขณะที่ปี 2563 ข้อมูล ณ ส.ค. 63 มี 6,403 ราย ขณะที่อัตราเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 
พบว่า ในปี 2559 มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 44 ซึ่งต่ำลงจากปี 2558 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 54 ทั้งนี้ มีอัตราที่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 92  
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     2.9) สาธารณภัย สถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดยโสธร มีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ทั้งใน
ฤดูกาลและนอกฤดูกาล โดยส่วนมากจะเป็นอุทกภัย และพายุหมุนเขตร้อน และสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทำ
ของมนุษย์ ได้แก่ อุบัติเหตุอัคคีภัย และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆเช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 
ลอยกระทง เป็นต้น สำหรับปี 2562 จังหวัดยโสธรมีผู้ประสบภัย 53,246 ครัวเรือนพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย 292,353 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย ๗5 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 11  คน รวมมูลค่าความ
เสียหายทั้งสิ้น 331,670,511 บาท โดยเฉพาะที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ  
คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2562 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำเอ่อท่วม
บ้านเรือนราษฎร พ้ืนที่ทำการเกษตร และสิ่งสาธารณ ประโยชน์ เสียหายในทุกอำเภอขณะที่ภัยแล้งและภัย
หนาวไม่ปรากฏสถานการณ์ที่รุนแรง และในส่วนของพายุหมุนเขตร้อนในปี 2562 มีจำนวน 34 ครั้งมีจำนวน
เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 , 2560 และ 2561 ที่มีจำนวน 15 ครั้ง 19 ครั้ง และ 20 ครั้ง 
ตามลำดับ ขณะที่อัคคีภัยปี 2562 มีจำนวน 17 ครั้ง สูงจากปี 2561 ที่มี 4 ครั้ง และในส่วนของอุบัติเหตุ
ทางถนนปี 2562 มีจำนวน 475 ครั้ง ผู้ เสียชีวิต 147 คน บาดเจ็บ 713 คน ลดลงจากปี 2561            
ที่มี 1,187 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 168 คน บาดเจ็บ 996 คน 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 
ปี พ.ศ. จำนวนครั้งท่ี

เกิดเหต ุ
(ครั้ง) 

สาเหตุ/พฤติกรรม 
เสี่ยงสูงสุด 

ประเภทรถ 
ประสบเหตสุูงสดุ 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2558 293 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 66 323 4,049,600 
2559 366 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 105 388 9,019,500 
2560 566 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 123 567 11,503,100 
2561 1,187 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต ์ 168 996 14,145,200 

2562 475 ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต์ 147 713 11,767,700 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร
จํานวนครั้งที่เกิดเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
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   3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.1) ทรัพยากรป่าไม้ เว็บไซต์กรมป่าไม้ และเว็บไซต์สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้    
ได้เผยแพร่ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้แปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏว่าพ้ืนที่ป่าไม้แปลตีความ
จากภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดยโสธร มีเนื้อที่  236,104.08 ไร่ห รือร้อยละ ๙.๑๔     
ของพ้ืนที่จังหวัด ลดลงจาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื้อที่ ๑๐,๖๑๙.๗๗ ไร่ โดยอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร้อยละ 11.94 
ป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 28.13 ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ร้อยละ 12.26 ที่ราชพัสดุ ร้อยละ 
0.83 และท่ีอ่ืน ๆ (ที่ดินมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มี นสล. ) ร้อยละ 46.83 
ขณะที่ปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่า 225,367.61ไร่ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
เนื้อท่ีป่าไม้ (ไร่) ๒๕๐,๕๒๖.๙๗ 250,339.95 246,723.85 236,104.08 225,367.61 

ร้อยละของพื้นที ่
จังหวัด 

9.71 9.70 9.56 9.14 8.73 

   3.2) ทรัพยากรดิน ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) ชุดดินยโสธร      
เป็นกลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นดินที่เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิว
แผ่นดินเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินร่วนหรือดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ลึกลงไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย    
สีแดงหรือสีแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0)ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก        
(pH 4.5-5.0) ในดินล่าง เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดินและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของพืชสำหรับในด้านการลดการใช้สารเคมีในดิน เกษตรกรของจังหวัดยโสธรมีการใช้สารเคมี
ลดลง โดยได้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนมากขึ้น  
 

รายการสถิติ 
พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 
ร้อยละทีล่ดลงของการใส่ปุ๋ย การใช้สารเคมี และการ
กำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ) 

-16.6 -25.2 -0.72 1.67 2.5 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจำนวนเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย/์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ) 

55.04 37.27 37.47 5.12 4.12 

 ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

     3.3) ทรัพยากรน้ำจังหวัดยโสธรมีแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่แม่น้ำชีไหลผ่านพ้ืนที่ตอนใต้ของ
จังหวัดบริเวณอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง (ยาว 110 กิโลเมตร)  
ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนี้  ยังมีลำห้วยสำคัญ ๆ ไหลผ่านพ้ืนที่ตอนเหนือและ
ตอนกลางของจังหวัด เช่น ห้วยสะแบก  ห้วยลิงโจนลำห้วยโพง ลำเซบายลำน้ำยัง ลำน้ำทวนและแหล่งน้ำอื่น ๆ 
เช่น  หนอง บึง  มีอยู่ทั่วไป  ซึ่งหลายแห่งมีสภาพตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้ปริมาณน้อยเป็นปัญหาค่อนข้างมาก
         ในด้านพื้นที่ชลประทานตั้งแต่ปี 2557, 2558 และ 2559 จังหวัดยโสธรพ้ืนที่
ชลประทานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ 191,217 ไร่ 196,718 ไร่ และ 300,018 ไร่ ตามลำดับ โดยมีโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง คอื 
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        - อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อยู่ในตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ความจุ 21 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 14,544 ไร่ 
        - อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อยู่ในตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา ความจุ 30.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 12,672 ไร่ 
        - อ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลศรีแก้ว 
อำเภอเลิงนกทา ความจุ ๑๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
       สำหรับสัดส่วนหมู่บ้านมีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดปี นั้นยังมีสัดส่วนที่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 48.40) โดยปี 2556, 2558 และ 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 31.86 ร้อยละ 
31.07 และร้อยละ 40.56 ตามลำดับ 

     3.4) พลังงานทดแทน จังหวัดยโสธรมีปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (หน่วยวัด : พันตัน
เทียบเท่าน้ำมันดิบ) ในปี 2558 จำนวน 25,740 พันตัน ปี 2559 จำนวน 27,604 พันตัน และปี 2560 
จำนวน 27,003 พันตัน ซึ่งมีปริมาณการใช้ที่ลดลง และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (102,372.84 พันตัน) 
ขณะที่สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 280.93 ซึ่งมีสัดส่วนที่
ลดลงจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 317.59 และมีสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 
503.71) 

     3.5) การบริหารจัดการขยะจังหวัดยโสธรมีปริมาณขยะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ รวม ๒๓๒ ตัน/
วัน อัตราการเกิดขยะเฉลี่ย ๐.๕๐กก./คน/วัน ปริมาณขยะในเขตเทศบาล ๑๑๓.๖๕ ตัน/วัน อัตราการเกิดขยะ 
๐.๖๕ กก./คน/วัน ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล ๑๑๘.๓๒ ตัน/วัน อัตราการเกิดขยะ ๐.๒๐ กก./คน/วัน และ
ปี 2561 มีปริมาณขยะเกิดขึ้น รวม 512.56 ตัน/วัน โดยปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปี ๒๕๖๑ ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อยู่ที่ร้อยละ 87.03 โดยสามารถจัดการได้จำนวน ๙๐.๓๖ ตัน/วัน  
ขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี ๒๕๖๑ ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ อยู่ที่ร้อยละ 69.40 โดยปริมาณขยะที่
นำกลับมาใช้ประโยชน์ มีจำนวน ๓๕๕.๗๒ ตัน/วัน 
    ขณะที่ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร มีประชากร 538 ,729 คน มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 
513.06 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 447.30 ตัน/วัน (๘7.18%) โดยเป็นการนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การหมักในถัง
ขยะเปียก 379.36 ตัน/วัน (73.94%) และนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม 67.94 ตัน/วัน                   
(๑3.24 %) 
     การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย จังหวัดยโสธร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 87 แห่ง         
(ยกเว้น อบจ.ยโสธร) ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 61 แห่ง ส่วนอีกจำนวน 26 แห่ง ไม่ได้
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและให้ประชาชนจัดการเอง 

   4) ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัด  จากข้อมูลตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561 จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีข้อมูลตัวชี้วัด
ระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อมูลปี 2557 – 2560 แบ่งเป็นข้อมูลตัวชี้วัดระดับการพัฒนา
จังหวัด จำนวน 24 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับการพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน 13 ตัวชี้วัด โดยแบ่งตัวชี้วัด
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ๑) การพัฒนาแบบทั่วถึง ๒) การเติบโตทางเศรษฐกิจ ๓) การเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว 
และ ๔) ประสิทธิภาพของภาครัฐ พบว่า ในปี 2560 จังหวัดยโสธรมีระดับการพัฒนาในด้านการพัฒนาแบบ
ทั่วถึงอยู่ที่ร้อยละ 43.30 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 (40.20) และสูงกว่าค่ากลางประเทศ (37.94) ด้านการเติบโต
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ทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 34.57 ซึ่งต่ำกว่าปี 2559 (35.85) และสูงกว่าค่ากลางประเทศ (24.35)      
ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวอยู่ที่ร้อยละ 34.23 ซึ่งต่ำกว่าปี 2559 (35.18) และสูงกว่าค่ากลาง
ประเทศ (28.33) และด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 19.59 ซึ่งสูงกว่ าปี 2559 (15.31.20)   
แต่ต่ำกว่าค่ากลางประเทศ (33.40) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้านพบว่า มีระดับการพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
32.92 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 (31.64) และสูงกว่าค่ากลางประเทศ (31.01) โดยด้านที่จะต้องส่งเสริมผลักดัน
ต่อไปคือด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว และด้านการพัฒนาแบบทั่วถึง    
และจะต้องให้ความสำคัญกับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐด้วยเพราะยังมีค่าระดับการพัฒนายังต่ำกว่าค่ากลาง
ของประเทศ 

 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   5) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยจัดทำมาแล้ว 3 ฉบับ           
ในปี 2558 2560 และ 2562 เพ่ือสะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย   
โดยครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา ๓) ด้านชีวิตการงาน ๔) ด้านรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการดำรงชีวิต ๕) ด้านที่อยู่อาศัยมั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ๖) ด้านชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชน
ที่มีความปลอดภัย ๗) ด้านการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง และ ๘) ด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด คือ 
นนทบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี ภูเก็ต ระยอง ตามลำดับ และจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุด 
คือ นราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ตามลำดับ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคน
เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (มากกว่า 0.03) คือ พังงา สมุทรสาคร กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดที่มี
ความก้าวหน้าการพัฒนาคนลดลงมากที่สุด (มากกว่า 0.03) คือ ยโสธร รองลงมาคือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
สิงห์บุรี ตามลำดับโดยจังหวัดยโสธรมีค่าดัชนีเท่ากับ 0.5454 คะแนน ลดลง 0.0571 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 
72 จากลำดับที่ 36 ในปี 2558 โดยลดลงในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม ด้านชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร โดยด้านการมีส่วนร่วมลดลงจากจำนวนองค์กรชุมชนลดลงจาก 
204.19 แห่งต่อประชากรแสนคน เป็น 75.66 แห่งต่อประชากรแสนคน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร
ของครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 82.79 เหลือร้อยละ 75.09 ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมีค่าดัชนีที่ 
0.5964 ลดลงจาก 0.7015 เนื่องจากผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.7 เป็นร้อยละ 8.09 
และครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยวเพ่ิมจากร้อยละ 23.31 เป็นร้อยละ 32.13 ส่วนด้านการคมนาคมและ
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การสื่อสารมีค่าดัชนีที่ 0.5270 ลดลงจาก 0.5547  จากจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพ่ิมมากขึ้นจาก 
48.69 คดีต่อประชากรแสนคนเป็น 318.34 คดีต่อประชากรแสนคน รวมถึงหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปียังอยู่ในอัตราท่ีค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ 43.84 ค่อนข้างคงที่จากปี 2558 คือ ร้อยละ 43.50 
 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) ปี 2558, 2560, 2562 
จังหวัดยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาพรวมของประเทศ 

ดัชนี HAI  
ในภาพรวมและ 

รายด้าน 

2558 2560 2562 
ยโสธร ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาพรวม
ของ

ประเทศ 

ยโสธร ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาพรวม
ของ

ประเทศ 

ยโสธร ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาพรวม
ของ

ประเทศ 
ดัชนี HAI ภาพรวม 0.6025 0.5903 0.6220 0.5542 0.5732 0.6109 0.5454 0.5792 0.6219 
1) สุขภาพ 0.5388 0.5830 0.6095 0.5146 0.5522 0.5906 0.5118 0.5445 0.5843 
2) การศึกษา 0.3878 0.3543 0.4686 0.3158 0.3174 0.4462 0.3403 0.3433 0.4743 
3) ชีวิตการงาน 0.7361 0.6681 0.7054 0.7368 0.6612 0.7095 0.7172 0.6728 0.7237 
4) รายได ้ 0.4265 0.5061 0.5916 0.4070 0.4766 0.5765 0.4170 0.4694 0.5689 
5) ทีอ่ยู่อาศัยและ
สภาพแวดลอ้ม 

0.9821 0.9337 0.8328 0.9272 0.9372 0.8433 0.9691 0.9577 0.8595 

6) ชวีิตครอบครัว 
และชมุชน 

0.7015 0.6729 0.6527 0.6669 0.6624 0.6276 0.5964 0.6697 0.6470 

7) การคมนาคม
สื่อสาร 

0.5547 0.5247 0.5707 0.5950 0.6283 0.6665 0.5270 0.6058 0.6774 

8) การมีสว่นร่วมฯ 0.6927 0.6406 0.6060 0.4964 0.5411 0.5103 0.4938 0.5525 0.5208 

 ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

ดัชนีความก้าวหน้าของคนของจังหวัดยโสธร ปี 255๘, 2560, 2562 
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ดัชนีความก้าวหน้าของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558, 2560, 2562 

 
 

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในภาพรวมของประเทศ ปี 255๘, 2560, 2562 

 
 ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   6) ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัดยโสธร 
     จังหวัดยโสธรได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และ
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  โดยมีส่วนราชการระดับ
จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการทบทวนวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัดยโสธร (SWOT)  ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ของจังหวัดยโสธร และได้นำเทคนิค TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือกำหนดแนวทาง/กล
ยุทธ์การพัฒนาจังหวัดมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 
 
 



101 

 
 

     6.1) ผลการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 
       6.1.1) ผลการวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม 

จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 
1. ยโสธรเป็นเมืองเกษตรกรรม 
โดยมสีภาพภูมิประเทศ (มีแหล่งนำ้ธรรมชาตคิรอบคลุม
เกือบทุกพ้ืนท่ี) ภูมิอากาศ ท่ีเอื้อต่อการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด เช่น ข้าว มัน
สำปะหลัง ยางพารา อ้อยโรงงาน ถั่วลิสง เป็นต้น 
๒. ยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 
โดยนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัดเจนด้านส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์มายาวนานและต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548) และมีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบในพ้ืนท่ีในการ
ผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียค์ุณภาพดี เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
Young Smart Farmer (YSF) และ Smart Farmer (SF)  
และมีการพัฒนาพื้นทีเ่กษตรอินทรีย์ให้ได้รับมาตรฐานสากล 
และมโีอกาสในการสนับสนุนการรบัรองมาตรฐานพื้นที่
เกษตรอินทรียไ์ด้อีกจำนวนมาก 
3. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนทีม่ีชื่อเสียงและมีคุณภาพเช่น 
ผลิตภณัฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรยี์ หมอนขวาน ผ้าขิด ผา้
พื้นเมือง เสื่อกก เครื่องจักรสาน เครื่องทองเหลือง เป็นต้น 
4. มีงานประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ตามวิถีอีสานของคน
ยโสธรเช่น ประเพณีบญุบั้งไฟ ประเพณีแหม่าลยัข้าวตอก 
ประเพณีจุดไฟตูมกา ประเพณีแหด่าวครสิตม์าส เป็นต้น 
๕. มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายทั้งทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและธรรมชาติ โดยมีแลนดม์าร์ค
ของจังหวัดยโสธร คือ วิมานพญาแถน ท่ีได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยว ซึ่งใช้เป็นสถานท่ีจัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดยโสธร เช่น งานประเพณีบญุบั้งไฟ 
จัดจำหน่ายสินค้าโอทอป ตลาดประชารัฐ งานมหกรรม
อาหาร เป็นต้น 
6. ยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่ด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมจากผลการประเมนิของดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index - HAI) ประจำปี 
2560 ไดผ้ลการประเมินดัชนีย่อยด้านท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมและด้านชีวิตการงานอยู่ในระดับดี (0.6991 
และ 0.9788 ตามลำดับ) และผลการประเมินดัชนีย่อย
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างดี 
(0.6682) 

1. ขาดความหลากหลายในผลผลิต/สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
๒. ปัญหาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร โดยขาดความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติและปนเปื้อนสารเคม ี
3. ระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
- สัดส่วนพ้ืนท่ีชลประทานต่อพ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัด
ยโสธร คดิเป็นร้อยละ 11.1 ของพื้นที่เกษตรของจังหวัด  
ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศ ท่ีมีพื้นท่ีชลประทานต่อพ้ืนท่ีเกษตร
ร้อยละ 20.3 ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำยังไมเ่ต็ม
ศักยภาพ 
- เป็นพื้นที่ประสบปญัหาอุทกภัยน้ำท่วมในฤดูฝน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ริมแม่น้ำ และปญัหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
นอกฤดูกาล 
- ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ
เป็นหลัก 
4. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งยังได้รับการ
พัฒนาไม่ทั่วถึง 
- ถนนหลายสายยังเป็น 2 เลน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
เชื่อมโยงทางการค้าและการท่องเที่ยวกับจังหวัดข้างเคียง
และเพิ่มความเสี่ยงในการเกดิอุบัตเิหตุบนท้องถนน 
- สภาพผิวถนนชำรุดเสยีหาย โดยเฉพาะถนนสายรองและใน
ชนบท 
5. ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเที่ยว
แบบครบวงจร 
- สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงพอ เช่น 
ห้องน้ำคนพิการ ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางลาดสำหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ  
- การประสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวไม่เพียงพอ 
- ขาดศูนย์รวมหรือจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรยี์ถาวร ทำ
ให้ขาดโอกาสในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินคา้
เกษตรอินทรีย์อยา่งต่อเนื่อง  
- กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับวถิีชุมชน เช่น ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอินทรีย์ ยังมีน้อย 
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จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 
7. มีบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในฐานะ 
"กรมยโสธร" 
8. มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน 
เช่น พลังานชีวภาพจากมูลสัตว์ และพลังานแสงอาทิตย์จาก
ลักษณะภูมิประเทศ 

6. เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนวยัแรงงานในพื้นที่ลดลง 
(โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม) 
- แรงงานภาคการเกษตรมีอายเุฉลี่ยมากข้ึน 
- ประชากรวัยหนุ่มสาวขาดแรงจูงใจในการทำอาชีพ
เกษตรกรรม 
7. กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชนขาดทักษะในการบริหาร
จัดการธุรกิจและเงนิทุน 
-เงินทุนไม่เพียงพอในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น 
เครื่องจักร/เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และไม่เพยีงพอในการรวบรวมผลผลติจาก
สมาชิก 
8. รายได้เฉลี่ยต่อหัวและรายได้ครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
และมีปัญหาหนีส้ิน 
- ผลการประเมินของดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
ประจำปี 2560 ไดผ้ลการประเมนิดัชนีย่อยด้านรายได้ต่ำ 
(0.3571 คิดเป็นอันดับที่ 70 ของประเทศ)  
- ผลิตภณัฑจ์ังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2559 คิด
เป็น 54,047 บาทต่อปี (อันดับที่ 76 ของประเทศ) 
9. ผลทดสอบทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
จากผลการประเมินของดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
ประจำปี 2560 ไดผ้ลการประเมนิดัชนีย่อยด้านการศึกษา
ค่อนข้างต่ำ (0.3496) 
 
10. ไม่มีฐานข้อมลูกลางเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญเพ่ือ
วางแผนพัฒนาจังหวัด 
แต่ละหน่วยงานจัดทำข้อมลูของตนเอง บางครั้งเป็นการ
ทำงานท่ีซ้ำซ้อนกัน ขาดประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงและ
วิเคราะหป์ัญหาและความต้องการของประชาชน 
11. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความสงบ
ในพื้นที่ 

โอกาส (Opportunity-O) ภัยคุกคาม (Threat-T) 
1. นโยบายภาครัฐส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดการพัฒนา
จังหวัดในทุกมิติเช่น 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
- แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 - 2564)เช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2558 – 2561 เป็นต้น 

๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม้รุนแรงขึน้ 
2. การรับรองมาตรฐานสากลเกีย่วกับเกษตรอินทรีย์มี
ค่าใช้จ่ายสูง 
-จำนวนพื้นที่การผลติและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากลจึงยังมีน้อย กระทบต่อโอกาสในการส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรียไ์ปยังบางประเทศ 
๓. การแข่งขันทางธุรกิจจากการเปิดเสรีทางการค้า 
- อุตสาหกรรมหลายประเภทที่แข่งขันไม่ไดต้้องล้มเลิกไป 
ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน 
- ยอดขายของสินค้าในท้องถิ่นลดลง ประชาชนขาดรายได้ 
และเริ่มมีปญัหาหนีส้ิน 
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จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์วิถียโสธร หรือยโสธรโมเดลซึ่งจะเพิ่มโอกาสไดร้ับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมทั้ง
พืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพ่ือผลักดันให้จังหวัดยโสธรเป็น
ต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรียข์องประเทศตลอดห่วงโซ่ 
ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด และนำไปสู่การ
พัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือ “ออร์แก
นิก” ของไทย ให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติและ
ตลาดโลก 
3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัด
ร้อยเอ็ด สรุินทร์ ศรสีะเกษ มหาสารคาม และยโสธร ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2559  
4. กระแสรักสุขภาพของคนไทยและทั่วโลก 
- ความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารอินทรียม์ีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการจำหน่ายผลิตภณัฑเ์กษตร
อินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ทั้งในและต่างประเทศได้ 
 
5. กระแสการท่องเท่ียวเชิงเกษตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เมืองเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการจับคู่
ธุรกิจระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวและ
บริการ เพื่อจัดกจิกรรมการท่องเทีย่ว โดยเน้นการมสี่วนร่วม
ของนักท่องเทีย่วในการดำเนินกิจกรรมให้เกดิการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และ
เป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ มาทำให้เกิดการเรียนรู้ 
ประโยชน์ และรายได้ต่อชุมชน 
6. กระแสการด าเนินรอยตามแนวพระราชด าริโดยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงนําไปสู่การปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ถือเป็นการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
7. ระยะทางไม่ไกลจากสนามบนิอุบลราชธานีและ
สนามบนิร้อยเอ็ดมากนัก 
ยโสธร – อุบลราชธานี ประมาณ 100 กิโลเมตร 
ยโสธร – ร้อยเอ็ด ประมาณ 70 กิโลเมตร 
เป็นโอกาสในการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ได้ 
 
 

4. ค่าครองชีพสูงขึ้น 
- ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เนื่องจาก
ประชาชนมีกำลังซื้อลดลง และคำนึงถึงความคุ้มค่ามากข้ึน 
- ส่งผลต่อปญัหาทางสังคม เช่น การลักขโมย การคา้ยาเสพ
ติด เป็นต้น 
๕. กระแสวัฒนธรรมภายนอกต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
- กระแสทุนนิยมต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทำให้ประชาชนมี
แนวโน้มขายที่ดินทำกิน หรือเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน เช่น 
การปลูกพืชที่ไมเ่หมาะสมกบัพ้ืนท่ี 
- กระแสวัตถุนิยม ทำให้เกิดความนิยมการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย 
ส่งผลใหภ้าระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและการใช้ทรัพยากรสูงขึ้น 
6. เป็นเขตพ้ืนที่ใกล้ชายแดน 
ส่งผลต่อปัญหาการเพิ่มขึ้นและการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ และการค้าไมเ้ถื่อนจากนอกพ้ืนท่ี 
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โอกาส (Opportunity-O) ภัยคุกคาม (Threat-T) 

8. การเปิดเสรีทางการค้า 
เพิ่มโอกาสให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่เขา้มาลงทุนและเกิดการจ้าง
งานในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น และโอกาสไดร้ับประโยชน์จากการ
กระตุ้นสินค้าส่งออกของไทยในหมวดอาหาร 
9. มติ ครม.เห็นชอบให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกจิ
เป็นหลักประกนัทางธุรกิจ 
- มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ออกกฎกระทรวง
ฉบับใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
จำนวน 58 ชนิด ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า  
- เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและมี
โอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึน้ เช่น การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน 

 

       6.1.2) ผลการวิเคราะห์ SWOT รายประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
          (1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและ               
                                           ได้มาตรฐาน 

จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 
1. มีภมูิประเทศ ภูมิอากาศ และภูมิปัญญาในการผลติข้าว
หอมมะลิอินทรีย์คณุภาพดี โดยมปีราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่ม
เกษตรกรอินทรยี์ต้นแบบ/YSF/ SF 
๒. มีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดและการ
เลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 
๓. มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล 
๔. นโยบายของจังหวัดชัดเจนด้านส่งเสริมการเกษตรอินทรยี์
มายาวนานและต่อเนื่อง 
๕. มีกลุม่เกษตรกรอินทรียต์้นแบบในพ้ืนท่ี 

๑. ระบบชลประทาน/ระบบน้ำเพือ่การเกษตรไม่ครอบคลมุ
พื้นที ่
๒. ผลผลิต/สินค้าเกษตรอินทรยี์ขาดความหลากหลาย 
๓. แรงงานภาคการเกษตรมีอายเุฉลี่ยมาก (เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ) 
๔.ประชากรวัยหนุ่มสาวขาดแรงจงูใจในการทำอาชีพ
เกษตรกรรม 
๕. เกษตรกรขาดเงินทุนในการจัดหา/เครื่องจักร/นวตักรรม 
ในการผลติและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
๖. กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอสำหรับใช้
รวบรวมผลผลติจากสมาชิก 
๗. การตรวจรับรองมาตรฐานสากลของผลผลติทาง
การเกษตรมีค่าใช้จ่ายสูง 

โอกาส (Opportunity-O) ภัยคุกคาม (Threat-T) 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และนโยบายรัฐบาล ส่งเสรมิสนับสนุน
ดา้นการเกษตรอินทรีย ์
๒. กระแสรักสุขภาพของโลก และความนิยมบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพมีแนวโนม้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 
ร่วมกับ จังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิให้จังหวัด
ยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ 

๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ ภัยธรรมชาต ิ
๒. กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของประชากรจังหวัดเปลี่ยนไป 
๓. กระแสทุนนิยมส่งผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
ประชากรจังหวัด 
๔. กระแสวัตถุนิยมเพิ่มขึ้น 
๕. ค่าครองชีพสูงข้ึน 
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         (2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี 
        และการค้าการท่องเที่ยว  

จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทีงานประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ และยังมี 7 สิ่งมหัศจรรย์ยโสธรที่มีแห่งเดียว 
ในโลก 
2.เป็นเมืองที่มีจุดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย ์
3. มีสนามบินที่ใช้ในราชการทหารตั้งอยู่ท่ีอำเภอเลิงนกทา 

1. ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
2. การขยายช่องทางจราจร ไมค่รอบคลุมทุกเส้นทาง 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม 
4. ขาดฐานข้อมลูกลาง 

โอกาส (Opportunity-O) ภัยคุกคาม (Threat-T) 
1. นโยบายภาครัฐส่งเสรมิและสนบัสนุนให้เกิดการพัฒนา 
2. เส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงการท่องเที่ยว การค้า และ 
การลงทุน 

1. การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ
2. สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
3. สถานการณ์ทางการเมือง 

 
         (3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็ง
          และความม่ันคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 
1.ยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่ดา้นท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
ตามดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้า 
การพัฒนาคน (HAI) 
2.เป็นแหล่งผลิตภณัฑ์ชุมชนที่มีช่ือเสียงและมีคณุภาพ เช่น  
ผลิตภณัฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรยี์ หมอนขวาน ผ้าขิด ผา้
พื้นเมือง เสื่อกก เครื่องจักรสาน เครื่องทองเหลือง เป็นต้น 
3.ส่วนราชการภายในจังหวัดมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน 
4.แรงงานมีจำนวนมาก สามารถรองรับงานในจังหวัดและ
สามารถพัฒนาเป็นแรงงานฝมีือได ้
5.มีหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านการทหารระดับกรม
ทหารราบตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
 
 

1.ยังมีครัวเรือนในจังหวัดที่มรีายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.  
และมีปญัหาหนีส้ิน 
2.ผลทดสอบทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาต ิ
3.สดัส่วนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีลดลง ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
ขาดแรงงานท่ีมีทักษะ 
4.ปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
5.โครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นสายรองและชนบทยังไมไ่ดร้ับการ
พัฒนาอย่างท่ัวถึง 
6.การรักษาความสงบปลอดภัยและความสงบเรยีบร้อยใน
หมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง 
7.ปัญหาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ขาดการดูแล
และต้องการความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
8.ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 

โอกาส (Opportunity-O) ภัยคุกคาม (Threat-T) 
1.นโยบายของรัฐบาลในการมุ่งเนน้การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ 
2.กระแสการสร้างการรับรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.การเปิดเสรีทางการค้าทำให้กลุม่ทุนขนาดใหญ่เข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี 
4.การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ชัดเจน 
 

1.การเพิม่ขึ้นและการแพรร่ะบาดของยาเสพติดจากนอก
พื้นที ่
2.การเปิดเสรีทางการค้าทำให้มีการแข่งขันทางการค้า
เพิ่มขึ้นสินค้าของพื้นที่ขายไมไ่ด้ ประชาชนขาดรายได้ และ
เริ่มเป็นหนี้สิน  
3.สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้เกิดปัญหาทางด้าน
สังคมต่างๆ เช่น การลักขโมย การค้ายาเสพติดเป็นต้น 
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         (4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
         สิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) 
1. ยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่ด้านท่ีอยูอ่าศัยและสภาพแวดล้อม 
2. มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน 
 

1.พื้นที่ป่าไมล้ดน้อยลงและถูกบุกรุก 
2.ปัญหาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ดินเพื่อการเกษตรบาง
พื้นที่ขาดความอุดมสมบรูณ์ ทางธรรมชาติ มีการปนเปื้อน
สารเคม ี
3. ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำยังไม่เต็มศักยภาพ 
4. เป็นพ้ืนท่ีประสบปญัหาอุทกภยัน้ำท่วมในฤดูฝน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ริมแม่น้ำ และปญัหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
นอกฤดูกาล 

โอกาส (Opportunity-O) ภัยคุกคาม (Threat-T) 
1. นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 -การบริหารจัดการน้ำ 
 -การบริหารจัดการขยะ 
2. มติ ครม. เห็นชอบให้นำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
- มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ออกกฎกระทรวง
ฉบับใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 
2558 จำนวน 58 ชนิด ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วย
สวนป่า 
- เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและมี
โอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึน้ เช่น การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน 

1.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้เกิดความเสี่ยง   
ที่จะทำให้เกิดภยัธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม การเกิดโรคระบาด
อุบัติภัยรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
2.เป็นเขตพื้นท่ีใกล้ชายแดน ซึ่งเปน็ทางผ่านด้าน การค้าไม้
เถื่อน 

 
    6.2) ผลการใช้เทคนิค TOWS Matrix ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภัยคุกคาม นำไปสู่การกำหนดแนวทาง/กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
      6.2.1) แนวทาง/กลยุทธ์การพัฒนาเชิงรุก (SO) 
       1) ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพ 
       2) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
       3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม และเกษตรตามฤดูกาล 
       4) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       5) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 
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      6.2.2) แนวทาง/กลยุทธ์การพัฒนาเชิงแก้ไข (WO) 
       1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
       2) เพ่ิมขีดความสามารถการพ่ึงพาตนเองของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3) เพ่ิมประสิทธิภ าพการบริห ารจั ดการน้ ำและพัฒ นาระบบชลประทาน            
เพ่ือการเกษตรและแก้ปญัหาอุทกภัย 
       4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเติบโตทาง
การค้าและการท่องเที่ยว 
       5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      6.2.3) แนวทาง/กลยุทธ์การพัฒนาเชิงป้องกัน (WT) 
       1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
       2) ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม 
      6.2.4) แนวทาง/กลยุทธ์การพัฒนาเชิงรับ (ST) 
       1) พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
       2) เพ่ิมตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
       3) เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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 2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์  เมืองแห่งวิถีอีสาน” 
 2.3  ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น 
   2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น  
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 

5 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

1. ผลิตภณัฑ์มวล
รวมของจังหวดั 
(GPP) เพิ่มขึ้น 

1.1 อัตราการขยายตัว
ของ GPP ที่เพิ่มขึ้น 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5/ปี 
โดยในปี 2565 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.5) 

4.85% 
(ค่าเฉลี่ยปี 2553-

2557) 

ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 1.5 

       1.1.1 อัตราการ
ขยายตัวของ GPP ภาค
เกษตรท่ีเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.5/ป ีโดยในป ี
2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.5)  

9.67% 
(ค่าเฉลี่ยปี 2553-

2557) 

ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 2.5 

       1.1.2 อัตราการ
ขยายตัวของ GPP นอก
ภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2/ปี โดย
ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1) 

3.37% 
(ค่าเฉลี่ยปี 2553-

2557) 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 1 

1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการท่องเท่ียว 
(ร้อยละ 4/ป ีโดยในปี 
2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3) 

4.89% 
(ค่าเฉลี่ยปี 2556-

2558) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6 ร้อยละ 3 

1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภาพแรงงาน (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3/ป)ี 

11.08% 
(ปี 2553-2557) 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 

2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวติทีด่ี
เพิ่มขึ้น 

2.1 ร้อยละที่ลดลงของ
ครัวเรือนยากจน (ลดลง
ร้อยละ 5) 

177 ครัวเรือน 
(ปี 2559) 

5% 10% 15% 20% 25% 

2.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคม 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ป)ี 

3.29% 
(ปี 2555) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

2.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ค่าเฉลี่ย  O-Net ม.3 
(ร้อยละ 3.5/ปี) 

36.80% 
(ปี 2556-2557) 

ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 
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เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 

5 ปี  

ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

 2.4 จำนวนพื้นที่ป่าและ
ที่ดินของรัฐได้รับการ
ปกป้องบำรุงรักษาและ
ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่า 
(เพิ่มขึ้น 13,000 ไร่/ปี) 

236,104.08 
(ปี 2560) 

13,000 ไร ่ 13,000  ไร่ 13,000  
ไร่ 

13,000  
ไร่ 

13,000  ไร่ 
 

2.5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ฟาร์มที่ได้รับรอง
มาตรฐาน (เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.5/ปี) 

66.07%  
(ปี 2556 – 

2558) 

ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 

2.6 พื้นที่การทำเกษตร
อินทรีย์ (เพิ่มขึ้นเป็น 
380,000 ไร่ ในปี 
2565) 

134,000 ไร่ 
(ปี 2560) 

25,000 ไร ่ 25,000 ไร ่
(มีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 
333,703.43 ไร่) 

33,000 ไร่ 6,650 ไร่ 6,650 ไร่ 

2.7 ร้อยละของจำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยา
เสพติด (สีขาว) ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ส. กำหนด (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2/ปี) 

64.75 % 
(588 หมู่บา้น ป ี

2559) 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 

2.8 จำนวนการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
(เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ 10 
ครั้ง/ปี) 

5 ครั้ง 
(ปี 2559) 

10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 
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2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายของรัฐบาล แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์โลกและสถานการณ์ประเทศข้อมูลประเด็นปัญหา
และความต้องการเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัดยโสธร  ข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัดยโสธร และการใช้เทคนิค TOWS Matrixในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการที่เป็นไปตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ดังนี้  
  ๑) เป้าหมายการพัฒนา :“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 

  ๒) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จังหวัด 
    ๑) เมืองเกษตรอินทรีย์ 
     2) เมืองท่องเที่ยว 
    3) เมืองวิถีอีสาน  

  3) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
     1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น  
    2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 

  4) ประเด็นและแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
     ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

     วัตถุประสงค์ :  

        เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและเพ่ิมมูลค่า 

   เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
      ๑) พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ (เพ่ิมขึ้นเป็น 380,000 ไร่ ในปี 2565) 
        (ข้อมูลปี 2560 จำนวน 134,000 ไร่) และข้อมูลปี 2562 มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น  
       333,703.43 ไร่ 
      2) จำนวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (4 ชนิด/ปี) 
      3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 2.5/ปี) 
        4) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ 2.5/ปี) 

   แนวทางการพัฒนา :  
      ๑) สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๒) ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เต็มศักยภาพ  
      3) เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้า 
       เกษตรอินทรีย์ 
      4) เพ่ิมตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว
    วัตถุประสงค์ : 
       เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

    เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
       1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4/ปี โดยปี 2565              
                              เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3/ปี) 
       2) ร้อยละท่ีเพ่ิมของมูลค่าการจำหน่ายผลิภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 4/ปี) 
       3) จำนวนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
        (เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี) 

    แนวทางการพัฒนา: 
       1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
       2) ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       3) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและการบริการ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของ 
         ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
   วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

   เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
      ๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต(ร้อยละ 98 ต่อปี) 
      2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพิ่มขึ้นปีละ  
       36 หมู่บ้าน/ปี) 
      3) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี 
       (ร้อยละ 95 ต่อปี) 
      4) จำนวน อปท. ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส)  
       (เพ่ิมขึ้น 10 แห่ง/ปี) 
        5) ร้อยละการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ร้อยละ 30/ปี) 
        6) ร้อยละของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัย 
                                (รอ้ยละ 30/ปี) 
                           7) ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด(สีขาว) ตามหลักเกณฑ์ 
             ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2/ปี) 
                           8) จำนวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/ประชากร  
  100,000 คน (ลดลงร้อยละ 8/ปี)                            
                           9) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 

10) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย  
       (ค่าเป้าหมาย 85%) 

11) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ 
       การกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย 65%) 

12) ผู้ผ่านการฝึกอาชีพในสาขาที่เข้าฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 10 



112 

 
 

   แนวทางการพัฒนา : 
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างชุมชนสู่ 
 ความเข้มแข็ง 
2) เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
5) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย 

 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 

    เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
       1) จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
        (10,000 ไร่/ปี) 
       2) จำนวนพื้นทีแ่หล่งน้ำได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น (5,000 ไร่/ปี) 
       3) จำนวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐได้รับการปกป้องบำรุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟู 
        สภาพป่า (13,000 ไร่/ปี)  
       4) ชุมชน/หมู่บ้านมีการลดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง        
                               (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ในปี 2565) 
       5) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ปี) 
    แนวทางการพัฒนา :  
       1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
       ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน 
       4) สร้างขีดความสามารถด้านบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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       (Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง    
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล      จากการทำเกษตรอินทรีย์มาอย่างยาวนานต่อเนื่อง

ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัดยโสธร จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางถึง
แนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ทำให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เลือกให้จังหวัดยโสธร
เป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื ่อนขยายผลการทำ
เกษตรอินทรีย์ทั้งในด้านจำนวนเกษตรกรจำนวนพื้นที่ 
จำนวนประเภทผลผลิต และองค์ความรู้ 
     การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นเป้าหมายที่
อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรมาโดยตลอด มาจนถึง
ปัจจุบัน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ยโสธรเมืองแห่ง
วิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล ”  
     การสร้างกระแสการรับรู้ เชิญชวนเกษตรกรให้หัน
มาเห็นถึงคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ระบบนิเวศน์ 
และการเพ่ิมมูลค่าของการทำเกษตรอินทรีย์ จึงมี
ความสำคัญในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัดยโสธรให้ก้าวหน้าต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพ ื ่อให ้ประชาชนร ับร ู ้  และม ีส ่วนร ่วมในการ
ขับเคลื่อน 
เกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวาง 
2. มีรูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เกษตรอินทรีย์
ของจังหวัดยโสธร 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์/ชุมชนเป้าหมายใหม่ สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
วิถียโสธร ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เช่นมีรายได้
เพ่ิมข้ึน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขในชีวิต
เพ่ิมข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ

แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้สมัครใจทำเกษตรอินทรีย์ 
และผู้ทำเกษตรอินทรีย์รายใหม่ ผู้ประกอบการและ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 

7.  ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดง
ความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน มีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิต 
การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการระบบน้ำ 
2. กลางทาง ประกอบด้วย การพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย การพัฒนาตลาด 
     โดยแผนงานสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ อยู่ใน Value chain  
ต้นทาง จำนวน 1 โครงการ คือ 
      1. โครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและ
ได้มาตรฐาน 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 150,671,025 บาท 
 - งบจังหวัด 25,773,070 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 4,167,955 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120,730,000 
บาท 
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       (Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
     

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เต็ม

ศักยภาพ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล      จังหวัดยโสธรได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

จังหวัด คือ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถี
อีสาน” โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
แบบครบวงจร ตามโมเดลเกษตรอินทรีย ์ว ิถียโสธร  
ตั้งแต่ต้นทาง (การผลิต) กลางทาง (การแปรรูป) และ
ปลายทาง (การตลาด) เพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลผลิต ซึ ่งมี
การบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนทุกภาคส่วน โดยเน้น
ให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน  
     การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร  
เน้นการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ที่
ครอบคลุมทั้งด้านข้าว พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์
น้ำ ให้ได้จำนวน จำนวน 380,000 ไร่ ภายในปี 
2565 (ข้อมูลปี 2560 จำนวน 134,000 ไร่)  โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์เป็น 333,703.34 ไร่ และจังหวัด
ยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ให้ก้าวไกลสู่สากล ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เกษตรกร
จำเป็นต้องมีความรู้และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
เหมาะสม และควรมีการขยายพื้นที่ปลูกเพ่ือให้ผลผลิต
เพียงพอกับความต้องการของตลาด สามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกรได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในกระบวนการผลิต

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธรให้มากข้ึน 
3. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

เกษตรกรในจังหวัดยโสธร มีความรู้และเทคโนโลยีใน
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และสามารถขยายพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร ่

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

1) พ้ืนที่การทำเกษตรอินทรีย์ (เพ่ิมขึ้นเป็น 380,000 
ไร่ ในปี 2565) ข้อมูลปี 2560 จำนวน 134,000 ไร่ 
2) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน (ร้อยละ 2.5/ปี) 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน มีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิต 
การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการระบบน้ำ 
2. กลางทาง ประกอบด้วย การพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย การพัฒนาตลาด 
     โดยแผนงานขยายพื้นที ่เกษตรอินทรีย์และการใช้
ประโยชน์ในพื ้นที ่เต็มศักยภาพ มีความเชื ่อมโยงของ
โครงการต่างๆ อยู่ใน Value chain ต้นทาง จำนวน 2 
โครงการ คือ 
      1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 
      2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน  

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 978,852,560 บาท 
- งบจังหวัด 188,374,510 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 461,303,500 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 329,174,550 
บาท 
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       (Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป 

เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล จังหวัดยโสธร มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม คือ การทำนา และเกษตรอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักท่ีเกษตรกรเพาะปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดยโสธร 
และข้าวหอมมะลิยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดยโสธร โดยเฉพาะ “ข้าวหอม
มะลิปลอดภัย และข้าวหอมมะลิอินทรีย์” ประกอบกับ 
จังหวัดยโสธร ได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร เป็น 
ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน ซึ่งมีการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ตั้งแต่ต้น
น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยจังหวัดยโสธร เล็งเห็นถึง
ความจำเป็นของความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการ
ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ ทั้งด้านพืช ผัก ปศุ
สัตว์ และประมง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต
เพ่ือให้เป็นจังหวัดต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่
ก้าวไกลสู่สากล ทำให้มีการทำเกษตรอินทรีย์ที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น นอกจากข้าวอินทรีย์แล้ว ยังมี พืช 
ผักอ่ืน ๆ ปศุสัตว์ และประมง ที่มุ่งพัฒนาให้เป็นอาหาร
ปลอดภัย และเป็นเกษตรอินทรีย์ อีกหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหากมีการพัฒนายกระดับการแปรรูป
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดย
การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมที่จำเป็นมา
ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจในการ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ก็จะสามารถรับ
ซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์อีกทางหนึ่งได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร   

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร สามารถนำความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีจ่ำเป็นมาพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

จำนวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น (4 ชนิด) 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน มีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิต 
การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการระบบน้ำ 
2. กลางทาง ประกอบด้วย การพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย การพัฒนาตลาด 
     โดยแผนงานเพิ ่มความสามารถในการรับซื้อและ
ส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ อยู่ใน Value 
chain กลางทาง จำนวน 1 โครงการ คือ 
      1. โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
       

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 143,801,420 บาท 
- งบจังหวัด 41,675,800 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 61,432,020 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,693,600 บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน เพ่ิมตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่งเสริม

การเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และได้มาตรฐาน เพ่ือให้มี
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นและหลากหลายชนิดมาก
ขึ้น มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานหลาย
หน่วยงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนการนำกลุ่มเข้า
ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือให้กลุ่มมีช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาด้านการตลาด 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 
และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื่อส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด 
และขยายโอกาสการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและการค้าท้ังในและ
ต่างประเทศ 
2. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภคท้ังในและ
ต่างประเทศได้รู้จักและมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1. เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์  
มีพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน 
2. เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีช่อง
ทางการจำหน่ายเพ่ิมขึ้น 

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ร้อยละ 2.5 (จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน มีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิต 
การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการระบบน้ำ 
2. กลางทาง ประกอบด้วย การพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย การพัฒนาตลาด 
     โดยแผนงานเพ่ิมตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ อยู่ใน 
Value chain ปลายทาง จำนวน 1 โครงการ คือ 
      1. โครงการเพ่ิมศักยภาพและกลยุทธ์ทาง
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 132,449,475 บาท 
- งบจังหวัด 37,299,475 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 11,960,000 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,190,000 บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถี

อีสาน 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการค้า    

การท่องเที่ยว 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นกลไกหลักในการช่วย
รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและพัฒนาศักยภาพในการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีความพร้อมในการ
รองรับด้านการท่องเที่ยวและการค้า เพ่ือเป็นการดึงดูด
จำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
เมื่อจำนวนนัก ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจของ
ประเทศมีความเข้มแข็ง มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและ
สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวและการค้าให้เติบโตได้อย่าง
มั่นคงมั่นคั่ง และยั่งยืน 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวและการค้า 
2.เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตามนโยบายของ  รัฐบาล 
4.เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
จังหวัดยโสธร  
   เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดยโสธร 

5.  เป้าหมายของแผนงาน 
(Outcome)  

- รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
- จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 

     ของแผนงานได้ 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 
3/ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ
ท่องเที่ยว   มีความเชื่อมโยง ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทางดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมงานประเพณี  และประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอีสานและเกษตร
อินทรีย์ 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนายกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย ส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอทุกอำเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
9.  งบประมาณ 
  

  งบประมาณรวม 560,036,400 บาท 
 - งบจังหวัด 92,144,600 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 11,823,800 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 456,068,000 บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการค้า    

การท่องเที่ยว 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดสร้างรายได้ของ

ประชาชนเพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง ควบคู่กับการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขัน การลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ และการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจจาก
ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การพึ่งพา
เศรษฐกิจในประเทศให้มากข้ึน และการนำแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและด้าน
การค้าสู่สากล 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้มาตรฐาน 
3.กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4.เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 
5.เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลการดำเนินงานสินค้า
OTOP ความต้องการของตลาดของผู้บริโภคและการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดยโสธร 
6.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดยโสธร 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1. ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดยโสธร เป็นที่รู้จักได้รับการ
ยอมรับทั่วประเทศ 
2. นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจและเกิดความ
ประทับใจจากการให้บริการของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP (ร้อยละ 4/ปี) 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ
ท่องเที่ยว   มีความเชื่อมโยง ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทางดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP  
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และ Banner 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย ส่งเสริมการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์การแข่งขันผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สู่ความเป็น
เลิศ 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอทุกอำเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 78,598,400 บาท 
 - งบจังหวัด 36,933,400 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 250,000 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41,415,000 บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและ

การค้าการท่องเที่ยว 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทาง
วัฒนธรรมประเพณี ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีแลนมาร์คที่สำคัญ คือ 
วิมานพญาแถน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการ
ท่องเที่ยวก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนนเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื ่อพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวและสิ ่งอำนวยความ
สะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้อย่างสะดวก และปลอดภัย 
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว 
4. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. เพ่ือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

จำนวนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น (เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี) 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ
ท่องเที่ยว   มีความเชื่อมโยง ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทางดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
2. กลางทาง ประกอบด้วย ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอทุกอำเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 

9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 1,166,987,000 บาท 
 - งบจังหวัด 8,286,161,400 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 1,215,874,300 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,669,022,700 
บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและ

เสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ

มั่นคงของครอบครัวชุมชน และสังคม       

3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล การดำเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดยโสธรส่วน
ใหญ่จะดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม  
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างผสม
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน  
แต่สถานการณ์  ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมต่างๆ ในยุค
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของคนในสังคม 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของประชาชนใน
จังหวัดให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขมีอาชีพ มี
รายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ยั่งยืนและสังคม มีความสงบสุข 
2) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1) แรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ และผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนามีอาชีพ มีงานทำ ที่เพ่ิมข้ึน                                                         
2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชน
ต้นแบบยโสธรโมเดลเพิ่มขึ้น                                           
3) ผู้นำชุมชน มีความรู้ในหลักการและแนวทางการ
พัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมข้ึน                                                          
4) หมู่บ้าน กม. ต้นแบบที่เพ่ิมข้ึน                                                 
5) จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ที่พฒันาได้ (ไมร่วมครัวเรือนยากจนที่ไม่
สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากชรา พิการ อยู่คนเดียวต้องให้
การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว) ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มีรายได้ผา่นเกณฑ์ จปฐ.                                                           
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนา
ทักษะชีวิต (ร้อยละ 98/ปี) 
2. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ
ยโสธรโมเดล (เพิ่มขึ้นปีละ 36 หมู่บ้าน/ปี) 
3. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี (ร้อยละ 95 ต่อปี) 
4. จำนวน อปท. ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(ดูแลสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส) (เพ่ิมขึ้น 10 แห่ง/ปี) 
5. ร้อยละการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ร้อยละ 
30/ปี) 
6. ร้อยละการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม (ร้อยละ 30/ปี) 
 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value Chain ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ม่ันคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
3  ปลายทาง ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
    โดยแผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง มีความ
เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ โดยอยู่ใน Value Chain   
ทั้งต้นทางและกลางทาง จำนวน 1 โครงการคือ  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอในจังหวัดยโสธร 
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 14,988,550,988 บาท 
 - งบจังหวัด 945,635,334 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 1,729,922,276 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,312,993,378 
บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ

มั่นคงของครอบครัวชุมชน และสังคม    
          

3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล     เนื่องจากปัญหาความไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ 
สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน เช่น ปัญหาด้านยา
เสพติด อาชญากรรม การก่อความไม่สงบของกลุ่มคนผู้
ไม่ประสงค์ดี หรือปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมประมาท ขาดความ
ระมัดระวัง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน       
จึงมีความสำคัญการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่างๆ 
ดังกล่าว ทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจาก   
ภัยอันตรายที่ส่งผลทำลายสุขภาพและชีวิต ทั้งนี้ 
เนื่องจากการสร้างเสริมความปลอดภัยที่ประกอบ       
ไปด้วยกระบวนการดำเนินงานที่เป็นลำดับขั้นตอน และ
อาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและชุมชนเป็นพื้นฐาน 
ย่อมทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง  
   ดังนั้น ทุกชุมชนควรสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนของตนเองให้เกิดข้ึน เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีสุขภาพดี ไม่ให้ได้รับ
อันตรายจากปัญหาความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยใช้
กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
และยึดหลักการร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนเป็น
พ้ืนฐาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

๑.เพ่ือให้สามารถหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัว 
ของปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร เพ่ือให้ 
ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ   
ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
3. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปทั้ง 9 อำเภอ ได้รับ
การฝึกอบรม และมีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม                         
4.เพ่ือปกป้องและดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์                                                                               

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

1. ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพ
ติด (สีฃาว) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2/ปี) 
2. จำนวนร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน/ประชากร 100,000 คน (ลดลงร้อยละ 8/ปี) 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ  
    ในลักษณะ Value chain 

Value Chain ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ม่ันคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
3  ปลายทาง ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
    โดยแผนงานเพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคง
ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความ
เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ โดยอยู่ใน Value Chain   
ปลายทาง จำนวน 1 โครงการคือ  โครงการเพ่ิม
ศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอในจังหวัดยโสธร 
9.  งบประมาณ 
  

งบประมาณรวม 1,198,834,105 บาท 
 - งบจังหวัด 52,640,100 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง 50,627,505 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1095,566,500 
บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง

ของครอบครัวชุมชน และสังคม     
         

3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) การศึกษาเป็น
เครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
เป็นพลเมือง มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด
ความสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทำมี
อาชีพมีรายได้รวมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานนั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือ
ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วการจัดการ
เรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้   
เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียนครูผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ      ได้มี
โอกาสแสดงออก อย่างเต็มศักยภาพสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรม
ดังกล่าวจึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนในจังหวัดยโสธรสู่ความเป็นเลิศข้ึน  เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนในสังกัดให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพ่ือให้สถานศึกษาในจังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net    กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ  50 และ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดยโสธรสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ร้อยละ 80 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1) นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ในสังกัดมีเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน และนำเสนอผลงาน  ของนักเรียน
ในทุก ๆ ด้าน                                                               
2) เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และ
สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต  อย่างมีความสุขซึ่งเกิด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน           
3) บุคลากรและครูในสังกัดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขัน 
จากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 (ร้อยละ 3.5/ปี) 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value Chain ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคง 
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
และส่งเสริมการเรียนรู้ 
3  ปลายทาง ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
    โดยแผนงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ โดยอยู่ใน Value 
Chain  ต้นทาง จำนวน 1 โครงการคือ  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ 
9.  งบประมาณ งบประมาณรวม 216,771,653 บาท 

 - งบจังหวัด 59,790,750 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง  151,415,805 บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,565,098 บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง

ของครอบครัวชุมชน และสังคม     
         

3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) การศึกษาเป็น
เครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
เป็นพลเมือง มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด
ความสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทำมี
อาชีพมีรายได้รวมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานนั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือ
ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วการจัดการ
เรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้   
เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียนครูผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ  ได้มี
โอกาสแสดงออก อย่างเต็มศักยภาพสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรม
ดังกล่าวจึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนในจังหวัดยโสธรสู่ความเป็นเลิศข้ึน  เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนในสังกัดให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพ่ือให้สถานศึกษาในจังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ย

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net    
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ  
50 และนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดยโสธรสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ร้อยละ 80 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1) นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ในสังกัดมีเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน และนำเสนอผลงาน  ของ
นักเรียนในทุก ๆ ด้าน                                                               
2) เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และ
สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต  อย่างมีความสุข       
ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน          
3) บุคลากรและครูในสังกัดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน    
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้า
แข่งขัน จากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

ผู้ผ่านการฝึกอาชีพในสาขาฝึกอบรมสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ ร้อยละ 10 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value Chain ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ม่ันคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความ
เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบดว้ย พัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีิต 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้าง
รายได้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
3  ปลายทาง ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
    โดยแผนงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความ    
เป็นเลิศ มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ โดยอยู่ใน      
Value Chain  ต้นทาง จำนวน 1 โครงการคือ  
โครงการ 1 อำเภอ 5 อาชีพอิสระ 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ 
9.  งบประมาณ งบประมาณรวม 6,255,000 บาท 

 - งบจังหวัด 6,255,000 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง  -  บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บาท 
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 (Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง

ของครอบครัวชุมชน และสังคม     
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) การศึกษาเป็น

เครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
เป็นพลเมือง มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด
ความสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทำมี
อาชีพมีรายได้รวมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานนั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือ
ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วการจัดการ
เรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้   
เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียนครูผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ  ได้มี
โอกาสแสดงออก อย่างเต็มศักยภาพสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยโสธรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรม
ดังกล่าวจึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนในจังหวัดยโสธรสู่ความเป็นเลิศข้ึน  เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนในสังกัดให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพ่ือเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศต่อไป 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพ่ือให้สถานศึกษาในจังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน o-net  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ  50 
และนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดยโสธรสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ร้อยละ 80 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1) นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ในสังกัดมีเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน และนำเสนอผลงาน  ของนักเรียน
ในทุก ๆ ด้าน                                                               
2) เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และ
สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต  อย่างมีความสุขซึ่งเกิด
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน           
3) บุคลากรและครูในสังกัดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขัน  
จากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 

6.  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ
แผนงานสามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่
กำหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตาฐาน ร้อยละ 65 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value Chain ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคง 
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
และส่งเสริมการเรียนรู้ 
3  ปลายทาง ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
    โดยแผนงานยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ โดยอยู่ใน Value 
Chain  ต้นทาง จำนวน 1 โครงการคือ  โครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแหง่ชีวิตและเด็กปฐมวัย  
เพ่ือเด็กยโสธรพัฒนาการสมวัย IQ ดี 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9.  งบประมาณ งบประมาณรวม 3,648,600 บาท 

 - งบจังหวัด 3,648,600 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง  -  บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

จังหวัดยโสธร มียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมุง่หวัง 
เป็น “เมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์  ก้าวไกลสูส่ากล” 
จึงจำเปน็ต้องพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการทำเกษตร อุปโภคและบริโภค รวมถึงการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภัยแล้งและอุทกภัยของ
จังหวัดยโสธร 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1 เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเปน็ระบบ 
2 เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค 
3. ก่อสร้างสถานีสบูนำ้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนำ้และ
กระจายนำ้ 
4. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
5. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
6. ปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
7. ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพือ่ป้องกันปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย 
8. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 

6. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนงา
สามารถวัดความสำเร็จตามเป้าหมา
ของแผนงานได้ 

1) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ (10,000 ไร่/ปี) 
2) จำนวนพื้นที่แหล่งนำ้ได้รบัการพัฒนาและมผีลผลิตสตัว์
น้ำเพิ่มข้ึน (5,000 ไร่/ป)ี 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
   ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความ
เชื่อมโยงตัง้แต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดงันี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พฒันาและยกระดบัการ
ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 

3. ปลายทาง ประกอบด้วย สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     โดยแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ อยู่ใน 
Value chain กลางทาง จำนวน 1 โครงการ คือ             
1. โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
9.  งบประมาณ งบประมาณ 17,507,327,920 บาท 

- งบจังหวัด 1,016,262,000 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง  6,734,079,753  บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,756,986,167 
บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งหวังเป็น “เมือง
แห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์  ก้าวไกลสู่สากล” เพ่ือ
ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของการวางผังเมือง การจัดระเบียบชุมชน การ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ สามารถป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธรแบบบูรณการอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธรให้มีคุณภาพดี มีความ
อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1. การบริหารจัดการป่าชุมชน 
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบำรุงรักษา 
3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 
4. การจัดการขยะแบบครบวงจร 
5. คลองสวย น้ำใส 
6. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณป่าบุ่งป่าทาม 
7. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
8. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 9. เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

10.สร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดบัพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จังหวัดยโสธร 
11. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกและบำรุงรักษาไม้เศรษฐกิจ 
12. ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่า
ไม้ 
13. ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดบั
จังหวัด (คปป. จังหวัด) 
14. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
15. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นทีป่ลูกไม้
ยางพารา และพืน้ที่เกษตรกรรม 
16. ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
17. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
18. เพาะชำกลา้ไม ้

6. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน
สามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

1) จำนวนพื้นที่ปา่ไม้และที่ดนิของรัฐได้รับการปกป้อง
บำรุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟื้นฟู สภาพปา่ (13,000 ไร่/ปี) 
2) ชุมชน/หมู่บ้านมีการลดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนตั้งแตต่้นทาง (เพิม่ขึ้นร้อยละ 40/ปี ในปี 
63-65) 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความ
เชื่อมโยงตัง้แต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดงันี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พฒันาและยกระดบัการ
ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย สรา้งจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     โดยแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงของ
โครงการต่างๆ อยู่ใน Value chain ต้นทาง จำนวน 1 
โครงการ คือ  โครงการการบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
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หัวข้อ รายละเอียด 

9.  งบประมาณ งบประมาณรวม 349,283,364 บาท 
- งบจังหวัด 74,559,860 บาท 
- งบกรม/กระทรวง  47,559,860  บาท 
- งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 227,260,000 บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล จังหวัดยโสธร มีวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด โดยมุ่งหวังให้จังหวัดยโสธรเป็น "เมืองเกษตร
อินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน" กรอปกับได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็นการพัฒนาที่ ๔
“อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” ขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบจัดการ
น้ำทั้งระบบ และพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของ
จังหวัดโดยเน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกท่ีคำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ในการทำ
เกษตร 
2. เพ่ือส่งเสริม สร้างแรงจูงในการทำเกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัด ให้เพิ่มมากข้ึน 
3. เพ่ือส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางด้านพลังงาน เช่นการนำมูลสัตว์มา
ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ใช้ทดแทนก๊าซ LPG 
4. เพ่ือส่งเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการผลิต
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานเสริมให้เป็นสินค้า OTOP 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

1. ส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานทดแทน 
2. ส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
3. ประหยัดพลังงานเทิดไท้องค์ราชันย์ 
4. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ
ชุมชน (SMEs) 
5. ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
6. ส่งเสริมระบบกังหันลมสูบน้ำเพื่อการเกษตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 7. ส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

เคลื่อนที่ 
8. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ otop พลังงาน 
9. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน 

6. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน
สามารถวัดความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้ 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน  
(ร้อยละ 0.5/ปี) 
 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาและยกระดับการ
ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     โดยแผนงานเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจัด
การพลังงาน มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ อยู่ใน 
Value chain ปลายทาง จำนวน 1 โครงการ คือ 
      1. โครงการบริหารจัดการพลังงานเพ่ือความยั่งยืน 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
9.  งบประมาณ งบประมาณรวม 257,986,000 บาท 

- งบจังหวัด 46,507,800 บาท 
 - งบกรม/กระทรวง  40,238,200  บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 171,240,000 
บาท 
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(Project Brief : รายแผนงาน) 
การจัดทำแบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) ของทุกแผนงานภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปแผนงานแบบย่อ (Project Brief) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อแผนงาน สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  แนวคิด/หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่มีสาเหตุ

หนึ่งมาจาก การบุกรุกทำลายและการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศความเป็นอยู่ของประชาชน โรคระบาดอุบัติ
ใหม่ ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจาก
สภาวะโลกร้อน จึงจำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้และ
ตระหนักในการจัดการเกี่ยวกับการผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึน ให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที่ สามารถป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5.  เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
  

- ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรในระดับ
ชุมชน จำนวน 1 แห่ง/ป ี
-  ป่าไม้ชุมชนได้รับการอนุรักษ์  จำนวน 1 แห่ง/ปี 

6. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน
สามารถวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนงานได้ 

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ร้อยละ 70  ตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. ขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงความ 
    เชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน 
    ลักษณะ Value chain 

Value chain ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ดังนี้ 
1. ต้นทาง ประกอบด้วย พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลางทาง ประกอบด้วย พัฒนาและยกระดับการ
ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
3. ปลายทาง ประกอบด้วย สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     โดยแผนงานเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจัด
การพลังงาน มีความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ อยู่ใน 
Value chain ปลายทาง จำนวน 1 โครงการ คือ 
โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

8.  พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
9.  งบประมาณ งบประมาณรวม 500,000 บาท 

- งบจังหวัด - บาท 
 - งบกรม/กระทรวง  500,000  บาท 
 - งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บาท 

 
 
 
 
 
 



การพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์

การพัฒนาตลาด
การจัดการ
ระบบน ้า

การปรับปรุง
บ้ารุงดิน

พัฒนากระบวน
การผลิต

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

Value
Chain

โครงการ
จังหวัด (A)

 แผนงานที่ 1 สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

การเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร
- กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร **

 แผนงานที่ 2 ขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเต็มศักยภาพ
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน***
- กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ***
- กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer **
- กิจกรรมจัดการดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
- กิจกรรมสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้ันพื้นฐาน (Yaso Bos)
- กิจกรรมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 100%
- กิจกรรมพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ **
- กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
และพัฒนาสู่ระบบโคเนื้ออินทรีย์ 

- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแม่พันธุ์ไก่ไข่เพื่อผลิตไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง
ในระบบอินทรีย์

- กิจกรรมเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อผลิตลูกแพะเพื่อการส่งออก

 แผนงานที่ 4 เพ่ิมตลาดและช่องทางการ
จ าหน่ายในต่างประเทศ
 โครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการ

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมเพิ่มช่องทางตลาดและการจ าหน่าย

สินค้าเกษตรอินทรีย์ท้ังในและต่างประเทศ **
- กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ ***
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเกษตร

อินทรีย์ **
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร **
- กิจกรรมมหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร **

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

 แผนงานที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อ
และส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์
 โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม

เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ **
- กิจกรรมยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม

เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ***
- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรม
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ **

(วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SME/สถาบันเกษตรกร)

โครงการ
ของ Function (F)

 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
 กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ด้านการเกษตร (Zoning)
 กิจกรรมโครงการพระราชด าริ
 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่การเกษตร 

โครงการ
ของ อปท. (L)

 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าว
 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกตรกรอินทรีย์
 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน
 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
 กิจกรรมยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์
และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

 กิจกรรมก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร
 กิจกรรมโรงสีข้าวชุมชน
 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตร

 กิจกรรมเพิ่มช่องทางตลาดและการจ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

 กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

หมายเหตุ ** โครงการ (A) (F)
*** โครงการ (A) (F) (L)
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผู้ประกอบการค้าและบริการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การบริการ และการค้า

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอ้านวยความสะดวก

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

โครงการ
ของ อปท. (L)

 แผนงานที่ 3 ยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า

- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เรือนจ าช่ัวคราวบ้านบาก
เพื่อรองรับการย้ายเรือนจ า

- กิจกรรมศึกษาและพัฒนาสนามบินเลิงนกทา
ให้เป็นสนามบินพาณิชย์

- กิจกรรมก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว

- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน
- กิจกรรมหลักก่อสร้าง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว **

โครงการ
จังหวัด (A)

Value
Chain

 แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล

- กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
- กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และ 

Banner
- กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP ทั้งในและต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประเพณี

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน
- กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี
- กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีตามวิถีอีสานและเกษตรอินทรีย์

โครงการ
ของ Function (F)

 กิจกรรมปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน
 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

 กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP 
และผู้ประกอบการ
 กิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และการ
แข่งขันผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สู่ความเป็นเลิศ

 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ
 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

หมายเหตุ ** โครงการ (A) (F)
*** โครงการ (A) (F) (L)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว
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พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

โครงการ
ของ อปท. (L)

 แผนงานที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ***
- กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ***
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมคนทุกวัย ร่วมสร้างสังคมไทย 
สูงวัยอย่างมีพฤฒพลัง
 แผนงานที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ **
 แผนงานที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตและเด็กปฐมวัย

เพื่อเด็กยโสธรพัฒนาการสมวัย IQ ดี
- กิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตและเด็กปฐมวัย

เพื่อเด็กยโสธรพัฒนาการสมวัย IQ ดี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพชีวติ  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคง ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

โครงการ
จังหวัด (A)

Value
Chain

 แผนงานที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็ง

ของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพื่อการมีงานท าและคุณภาพชีวิตที่ดี **
 แผนงานที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาส
และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
โครงการ 1 อ าเภอ 5 อาชีพอิสระ

- กิจกรรม 1 อ าเภอ 5 อาชีพอิสระ

 แผนงานที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคง
ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการเพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคง

ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

แบบครบวงจร ***
- กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ

ปลอดภัยในพื้นที่**
- กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน **
- กิจกรรมอ านวยความยุติธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ าในสังคม
- กิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดอง

และความสมานฉันท์ในชาติ

โครงการ
ของ Function (F)

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อการมีงานท าและคุณภาพชีวิตที่ดี

 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติดแบบครบวงจร
 กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติดแบบครบวงจร
 กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 1
4
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พัฒนาและยกระดับการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ว
สร้างจิตส้านึกและความตระหนัก

ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

โครงการ
ของ อปท. (L)

 แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน
- กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบ ารุงรักษา
- กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า **
- กิจกรรมคลองสวย น้ าใส
- กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ

ป่าบุ่งป่าทาม
- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ
- กิจกรรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากร

ธรรมชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
จังหวัด (A)

Value
Chain

 แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ าอย่างบูรณาการ

โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ
- กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง **
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

และอุปโภคบริโภค ***
- กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า

พร้อมระบบส่งน้ าและกระจายน้ า ***
- กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง ***
- กิจกรรมฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ าเดิมเพื่อป้องกัน

ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ***
- กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบ

ชลประทาน ***

 แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพลังงาน
โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
- กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ าด้วยพลังงานทดแทน
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
- กิจกรรมประหยัดพลังงานเทิดไท้องค์ราชันย์
- กิจกรรมส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- กิจกรรมส่งเสริมระบบกังหันลมสูบน้ าเพื่อ

การเกษตร
- กิจกรรมส่งเสริมระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
- กิจกรรมผลิตภัณฑ์ otop พลังงาน

โครงการ
ของ Function (F)

 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า
 คลองสวย น้ าใส
 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมป่าไม้
 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศ

 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
 พัฒนาแหล่งน้ า/สะพาน/ฝายกั้นน้ า/คลองส่งน้ า
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
 ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบชลประทาน
 บ ารุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง

 แผนงานที่ 4 สร้างขีดความสารถด้านบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการ
พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจ
ชุมชน (SME)
 กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน

 ก่อสร้างฝ่าย/ขุดลอกแหล่งน้ า/คลองส่งน้ าชลประทาน
เพื่อการเกษตร

 กิจกรรมหลักผลิตภัณฑ์ otop พลังงาน
 กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมป่าไม้
การบริหารจัดการป่าชุมชน
การบริหารจัดการขยะ
หมายเหตุ ** โครงการ (A) (F)

*** โครงการ (A) (F) (L)

1
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 รวมงบประมาณ

2561 2562 2563 2564 2565 แต่ละแหล่ง
 รวมแหล่งงบประมาณจังหวัด 66,245,000 66,328,000 44,873,870 43,529,180 72,146,805 293,122,855       
 รวมแหล่งงบประมาณส่วนกลาง 112,510,510 112,737,030 152,926,440 81,440,205 79,249,290 538,863,475       
 รวมแหล่งงบประมาณ อปท. 70,631,800 72,521,800 27,210,000        27,210,000        376,214,550       573,788,150       

249,387,310 251,586,830 225,010,310 152,179,385 527,610,645 1,405,774,480

 รวมแหล่งงบประมาณจังหวัด 125,500,000     128,248,600     253,021,600     431,906,400     346,398,400       1,285,075,000    
 รวมแหล่งงบประมาณส่วนกลาง 174,910,000     174,910,000     6,627,081,800   651,329,100     680,994,300       8,309,225,200    
 รวมแหล่งงบประมาณ อปท. 224,700,000     224,700,000     225,610,000     263,805,000     819,533,300       1,758,348,300    

525,110,000     527,858,600     7,105,713,400  1,347,040,500  1,846,926,000    11,352,648,500 

 รวมแหล่งงบประมาณจังหวัด 46,451,900        111,167,650     111,587,702     43,054,580        755,707,952       1,067,969,784   
 รวมแหล่งงบประมาณส่วนกลาง 765,486,346     754,992,078     98,691,518        75,485,301        237,310,343       1,931,965,586   
 รวมแหล่งงบประมาณ อปท. 963,382,500     999,470,900     1,780,024,322   1,281,192,323   8,390,054,931    13,414,124,976 

1,775,320,746  1,865,630,628  1,990,303,542  1,399,732,204  9,383,073,226    16,414,060,346 

 รวมแหล่งงบประมาณจังหวัด 216,000,000     216,050,000     149,131,720     393,671,490     162,476,450       1,137,329,660   
 รวมแหล่งงบประมาณส่วนกลาง 296,640,000     296,640,000     418,591,018     711,300,718     5,099,109,721    6,822,281,457   
 รวมแหล่งงบประมาณ อปท. 99,375,000        99,375,000        2,389,675,222   2,306,155,244   5,260,905,701    10,155,486,167 

612,015,000     612,065,000     2,957,397,960  3,411,127,452  10,522,491,872  18,115,097,284 

 รวมแหล่งงบประมาณจังหวัด 454,196,900 521,794,250 558,614,892 912,161,650 1,336,729,607 3,783,497,299    
 รวมแหล่งงบประมาณส่วนกลาง 1,349,546,856 1,339,279,108 7,297,290,776 1,519,555,324 6,096,663,654 17,602,335,718  
 รวมแหล่งงบประมาณ อปท. 1,358,089,300 1,396,067,700 4,422,519,544 3,878,362,567 14,846,708,482 25,901,747,593  

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 45,000,000
3,170,833,056 3,266,141,058 12,287,425,212 6,319,079,541 22,289,101,743 47,332,580,610รวม

รวม

รวมท้ัง 4 ประเด็นการพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคง
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

รวม

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การ
ท่องเท่ียว

รวม

สรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565  (ฉบับทบทวน)  

 ประเด็นการพัฒนา  แหล่งงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

รวม
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152 
 

แบบ จ.๑/ กจ.1 
 

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖5 (ฉบับทบทวน) 
จังหวัดยโสธร 

 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มข้ึน 
                                 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มขึ้น 
 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(5) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 

(6) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและ
ได้มาตรฐาน 

แผนงานที่ ๑ สร้างกระแสการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ตชว. ๑) พื้นทีก่ารทำเกษตรอินทรีย์ 
(เพิ่มขึ้นเป็น 380,000 ไร่ ในปี 
2565) ข้อมูลป ี2560 จำนวน 
134,000 ไร ่

25,000 ไร ่ 25,000 ไร่ 
(มีพื้นที่เพิ่มขึ้น

เป็น 
333,703.34 

ไร่) 

33,000 ไร่ 6,650ไร ่ 6,650 ไร ่ 96,300 

แผนงานที่ 2 ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์
และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เต็ม
ศักยภาพ 

ตชว. 2) จำนวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
(4 ชนิด) 

4 ชนิด 4 ชนิด 4 ชนิด 4 ชนิด 4 ชนิด 20 ชนิด 

แผนงานที่ 3 เพิ่มความสามารถในการ
รับซ้ือและส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่า
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย ์

ตชว. 3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของฟาร์มที่
ได้รับการรับรองมาต 
 
รฐาน (ร้อยละ 2.5/ปี) 

ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 12.5 

แผนงานที่ 4 เพิ่มตลาดและช่องทาง
การจำหน่ายทั้งในและตา่งประเทศ  

ตชว. 4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  
(ร้อยละ 2.5/ปี) 
 

ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 12.5 
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ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(5) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 

(6) 
ประเด็นการพัฒนาที ่2 : 
ส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณี และการค้า  
การท่องเที่ยว 
 

แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถี
อีสาน 

ตชว. ๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3/ป ีในปี
2565) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6 ร้อยละ 3 ร้อยละ 25 

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ตชว. 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
(ร้อยละ 4/ปี) 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 20 

แผนงานที่ 3 ยกระดับและพัฒนา
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

ตชว. 3) จำนวนการจัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 
ครั้ง/ปี) 

10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 10 ครั้ง 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : 
ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสรมิสร้าง
ความเข้มแขง็และความมั่นคงของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

แผนงานที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้าง
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 

ตชว. ๑) ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชวีิต 
(ร้อยละ 98 ต่อปี) 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 

ตชว. 2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมี
แหล่งเรียนรู้/ชุมชนต้นแบบยโสธร
โมเดล (เพิ่มขึ้นปีละ 36 หมู่บา้น/ป)ี 

36 หมู่บ้าน 36 หมู่บ้าน 36 หมู่บ้าน 36 หมู่บ้าน 36 หมู่บ้าน 180 หมู่บา้น 

ตชว. 3) ร้อยละของครัวเรือนยากจน
ที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 38,000 
บาท/คน/ปี  (ร้อยละ 95 ต่อปี) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

ตชว. 4) จำนวน อปท. ที่ได้จัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน (ดแูล
สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส) (เพิ่มขึ้น 10 
แห่ง/ปี) 

10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 50 แห่ง 
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ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(5) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 

(6) 
  ตชว. 5) ร้อยละการยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ (ร้อยละ 30/ปี) 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

ตชว. 6) ร้อยละการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม (ร้อย
ละ 30/ปี) 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

แผนงานที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการรักษา
ความมั่นคงภายในและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ตชว. 7) ร้อยละของจำนวนหมูบ่้าน/ 
ชุมชนปลอดยาเสพติด(สีขาว) ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ป.ป.ส. 
กำหนด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2/ปี) 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 10 

ตชว. 8) จำนวนร้อยละที่ลดลงของ
การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน/
ประชากร 100,000 คน (ลดลงร้อย
ละ 8/ปี) 

ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 40 

แผนงานที่ 3 ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

ตชว. 9) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย 
O-Net ม.๓ (ร้อยละ ๓.๕/ปี) 

ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 

แผนงานที่ 4 ยกระดับคุณภาพชวีิตเพื่อ
เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 

ตชว. 10) ผู้ผ่านการฝึกอาชีพในสาขา
ฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ
อิสระ ร้อยละ 10 

    ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวยั 

ตชว. 11) ร้อยละของเด็กอาย ุ0 – 5 
ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมี
พัฒนาการสมวยั ร้อยละ 85 

    ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

  ตชว. 11) ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่
ได้รับการคัดกรองแล้วพบวา่มี
พัฒนาการล่าชา้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
ร้อยละ 65 
 

    ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 
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ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของแผนงาน 
(4) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(5) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 

(6) 
ประเด็นการพัฒนาที ่4 : 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ ๑ เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการนำ้อยา่งบูรณาการ 
 

ตชว. 1) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ (10,000 ไร/่ปี) 

10,000 ไร ่
 
 

10,000 ไร ่
 

10,000 ไร่ 
 
 

10,000 ไร ่
 
 

10,000 ไร ่
 
 

50,000 ไร ่
 
 

  ตชว. 2) จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำได้รับ
การพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้ำ
เพิ่มขึ้น (5,000 ไร/่ปี) 

5,000 ไร ่ 5,000 ไร ่ 5,000 ไร่ 5,000 ไร ่ 5,000 ไร ่ 25,000 ไร ่

 แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ตชว. 3) จำนวนพื้นที่ป่าไม้และที่ดิน
ของรัฐได้รับการปกป้องบำรุงรักษา
และปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพปา่ 
(13,000 ไร่/ปี) 

13,000 ไร ่ 13,000 ไร่ 13,000 ไร่ 13,000 ไร่ 13,000 ไร่ 65,000 ไร่ 

 ตชว. 4) ชุมชน/หมู่บ้านมกีารลดขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่
ต้นทาง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 40/ปี ในป ี
63-65) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 

แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการพลังงาน 
 

ตชว. 5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้
พลังงานทดแทน (ร้อยละ 0.5/ปี) 

ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 2.5 

 แผนงานที่ 4 สร้างขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ตชว. 6) ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 
70 ตระหนักถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

 



แบบ จ.๑

แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

แผนงานที่ 1. สร้างกระแสการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์
และเศรษฐกิจพอเพียง

๑. โครงการที่ ๑ สร้างกระแสการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง

     19,895,000      19,895,000      27,242,000      24,440,225      59,198,800    150,671,025

1 2  - ประชาสัมพันธ์จงัหวัด         1,500,000         1,500,000         3,200,000         2,037,070         2,500,000       10,737,070
 - กษ.ยส.

  - ศูนย์วจิัยและพัฒนา
อาหารสัตวฯ์

 - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร

  - สถานวีทิยุกระจายเสียงฯ

  - วิทยาลัยเกษตรฯ

 กิจกรรมหลัก ๑.๒  จัดต้ังและ
ขับเคล่ือนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

1 2   - กษ.ยส
- วิทยาลัยชุมชนฯ

        4,670,000         4,670,000         3,000,000         1,196,000         1,500,000       15,036,000

2 2  - เกษตรจังหวัด            500,000            500,000            500,000            500,000            500,000         2,500,000
2 2  - พัฒนาที่ดิน            135,000            135,000            342,000            374,400            406,800         1,393,200
3 2  - อปท. ทุกอ าเภอ       13,090,000       13,090,000                      -                        -                        -         26,180,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านชัยประสิทธิ์ หมู่ที่ 1

2 2  - กษ.ยส.                      -                        -                        -                90,755            100,000            190,755

 กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ รณรงค์และประชาสัมพันธ์
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

แผนการพัฒนาจังหวัดตามบัญชรีายการชดุโครวการ แบบ จ.1/กจ.1

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

156



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

 กิจกรรมหลักที่ 1.4 ประชาสัมพันธ์เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดยโสธร การจัดท าวิทยุคุย
ข่าวชาวเกษตร

2 2  - กษ.ยส.                      -                        -                        -                42,000              42,000              84,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

3 2  - อปท. อ.ป่าต้ิว                      -                        -              100,000            100,000 100,000                      300,000

3 2  - อปท. อ.เลิงนกทา 700,000                      700,000

3 2  - อปท. อ.ทรายมูล 500,000                      500,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.6 ก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรนวัตกรรมใหม่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3 2  - อปท. อ.ป่าต้ิว                      -                        -           9,500,000         9,500,000 9,500,000              28,500,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.7 ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 2  - อปท. อ.ป่าต้ิว                      -                        -                30,000 30,000                          30,000              90,000

3 2  - อปท. อ.เมือง       32,750,000       32,750,000
 กิจกรรมหลักที่ 1.8 ส่งเสริมเกษตรตัวอย่าง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3 2  - อปท. อ.ป่าต้ิว                      -                        -   30,000             30,000                          30,000              90,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.9 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

3 2  - อปท. อ.ป่าต้ิว                      -                        -   50,000             50,000                          50,000            150,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.10 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง "ท ากิน 1 ไร่ ท าได้ 1 แสน"
 บ้านกลาง หมู่ 7

3 2  - อปท. อ.ป่าต้ิว                      -                        -   30,000             30,000                          30,000              90,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.11 สร้างศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงต าบลเชียงเพ็ง

3 2  - อปท. อ.ป่าต้ิว                      -                        -   30,000             30,000                          30,000              90,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

 กิจกรรมหลักที่ 1.12 แหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ

3 2  - อปท. อ.มหาชนะ
ชัย

                     -                        -   50,000             50,000                          50,000            150,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.13 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

3 2  - อปท. อ.มหาชนะ
ชัย

                     -                        -   200,000           200,000                      200,000            600,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.14 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ภายในเขตต าบลม่วง หมู่ที่ ๑
 – ๑๒

3 2  - อปท. อ.มหาชนะ
ชัย

                     -                        -   100,000           100,000                      100,000            300,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.15 การปลูกพืชผักสวนครัว
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3 2  - อปท. อ.มหาชนะ
ชัย

                     -                        -   80,000             80,000                          80,000            240,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.16 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์บริเวณหนองเกษตร ต าบลหัว
เมือง

3 2  - อปท. อ.มหาชนะ
ชัย

                     -                        -   10,000,000      10,000,000            10,000,000       30,000,000

     19,895,000      19,895,000      27,242,000      24,440,225      59,198,800    150,671,025

แผนงานที่ 2 ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และ
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เต็มศักยภาพ
โครงการที่ 1 ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

   111,412,760    111,939,280      74,836,400      64,777,600    312,768,730    675,734,770

 กิจกรรมหลักที่ 1.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้
มาตรฐาน

1 2  - เกษตรจังหวัด         3,136,000         3,136,000         3,535,000         2,453,420         3,325,400       15,585,820

2 2 เกษตรจังหวัด         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000         2,000,000       10,000,000
2 2 สปก.            600,000            867,800            600,000            600,000            600,000         3,267,800
2 2 พัฒนาที่ดิน         2,700,000         2,700,000         6,356,000 2,700,000                5,000,000       19,456,000
3 2 อปท. ทุกอ าเภอ       27,960,000       27,960,000                      -                        -                        -         55,920,000

รวม

158



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

 กิจกรรมหลักที่ 1.๒ ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุง
ดิน การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (เป้าหมาย 
25,000 ไร่/ปี)

1 2 พัฒนาที่ดิน         1,500,000         1,500,000            583,020         1,270,300         1,270,300         6,123,620

2 2 พัฒนาที่ดิน       17,107,000       17,107,000         8,862,500       17,107,000       17,107,000       77,290,500
2 2 เกษตรจังหวัด            500,000            500,000            500,000            500,000            500,000         2,500,000

 กิจกรรมหลักที่ 1.๓ พัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่
การเกษตร

1 2 พัฒนาที่ดิน       11,000,000       11,000,000                      -                        -                        -         22,000,000

2 2 พัฒนาที่ดิน       40,360,000       40,360,000       35,900,000       16,598,000       21,000,000     154,218,000

2 2 เกษตรจังหวัด -                   -                   -                   10,000,000      -                         10,000,000

  กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนา Smart Farmer 1 2 เกษตรจังหวัด 200,000           200,000           2,454,650        235,400           235,400                   3,325,450
2 2 กษ.ยส 2,175,000        2,175,000        -                   -                   -                           4,350,000
2 2 เกษตรจังหวัด 1,300,000        1,300,000        1,300,000        1,300,000        1,300,000                6,500,000
2 2 ประมงจังหวัด 236,000           236,000           236,000           236,000           236,000                   1,180,000
2 2 พัฒนาที่ดิน 414,000           414,000           480,750           414,000           465,700                   2,188,450
2 2 สปก 224,760           183,480           183,480           183,480           183,480                      958,680

 กิจกรรมหลัก  ๑.5 การจัดการดินเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลิตทางการเกษตร

1 2 เกษตรจังหวัด -                   -                   -                   -                   1,022,400                1,022,400

 กิจกรรมหลัก  ๑.6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า
ในระดับไร่นา

1 2 เกษตรจังหวัด -                   -                   -                   -                   448,500                      448,500

 กิจกรรมหลัก 1.7 เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

2 2 พัฒนาที่ดิน -                   -                   7,925,000        5,260,000        5,260,000              18,445,000

 กิจกรรมหลัก 1.8 ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์

3 2  อปท. อ.กุดชุม -                   20,000             20,000             20,000             20,000                          80,000

 กิจกรรมหลัก 1.9 ส่งเสริมการผลิตข้าวเหนียว
พันธุ์ดี

3 2  อปท. อ.กุดชุม -                   30,000             30,000             30,000             30,000                        120,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

 กิจกรรมหลัก 1.10 สนับสนุนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์

3 2  อปท. อ.กุดชุม -                   100,000           100,000           100,000           150,000                      450,000

 กิจกรรมหลัก 1.11 ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร 
ปลอดภัย และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

3 2  อปท. อ.กุดชุม -                   -                   -                   -                   600,000                      600,000

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   -                   -                   7,550,000                7,550,000
3 2 อปท. อ.ทรายมูล 800,000                      800,000
3 2 อปท. อ.เมือง 16,130,000            16,130,000

 กิจกรรมหลัก 1.12 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
การผลิตด้านการเกษตรปลอดภัย

3 2  อปท. อ.กุดชุม -                   -                   -                   -                   200,000                      200,000

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   -                   -                   4,249,550                4,249,550
 กิจกรรมหลัก 1.13 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
เกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน

3 2 อปท. อ.ค าเขื่อนแก้ว -                   100,000           100,000           100,000           100,000                      400,000

 กิจกรรมหลัก 1.14 ส่งเสริมปลูกข้าวหอมมะลิ
ปลอดสารพิษ

3 2 อปท. อ.ค าเขื่อนแก้ว -                   50,000             50,000             50,000             50,000                        200,000

 กิจกรรมหลัก 1.15 ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   250,000           250,000           250,000                      750,000

 กิจกรรมหลัก 1.16 ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิปลอดภัยและได้มาตรฐาน

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   750,000           750,000           750,000                   2,250,000

 กิจกรรมหลัก 1.17 ส่งเสริมอาชีพในกลุ่มยุว
เกษตรกร

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   200,000           200,000           200,000                      600,000

 กิจกรรมหลัก 1.18 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
อินทรีย์

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   100,000           100,000           100,000                      300,000

 กิจกรรมหลัก 1.19 ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   100,000           100,000           100,000                      300,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

 กิจกรรมหลัก 1.20 ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   50,000             50,000             50,000                        150,000

 กิจกรรมหลัก 1.21 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/ 
วิสาหกิจชุมชน

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   300,000           300,000           300,000                      900,000

 กิจกรรมหลัก 1.22 พัฒนาอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   100,000           100,000           100,000                      300,000

 กิจกรรมหลัก 1.23 ส่งเสริมและพัฒนา
รากฐานทางการเกษตร

3 2 อปท. อ.ป่าต้ิว -                   -                   -                   -                   190,935,000        190,935,000

 กิจกรรมหลัก 1.24 ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ

3 2 อปท. อ.มหาชนะชัย -                   -                   120,000           120,000           120,000                      360,000

 กิจกรรมหลัก 1.25 ไถกลบตอซังข้าว 3 2 อปท. อ.มหาชนะชัย -                   -                   1,000,000        1,000,000        1,000,000                3,000,000
 กิจกรรมหลัก 1.26 ปรับปรุงบ ารุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ

3 2 อปท. อ.มหาชนะชัย -                   -                   50,000             50,000             50,000                        150,000

 กิจกรรมหลัก 1.27 ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

3 2 อปท. อ.มหาชนะชัย -                   -                   50,000             50,000             50,000                        150,000

 กิจกรรมหลัก 1.28 ผลิตข้าวปลอดภัย/ผลิต
ข้าวอินทรีย์

3 2 อปท. อ.มหาชนะชัย -                   -                   50,000             50,000             50,000                        150,000

 กิจกรรมหลัก 1.29 นาแปลงใหญ่ ลดการใช้
สารเคมี

3 2 อปท. อ.มหาชนะชัย -                   -                   500,000           500,000           500,000                   1,500,000

 กิจกรรมหลัก 1.30 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเกษตร ประเภทไฟฟ้า

3 2 อปท. อ.ทรายมูล 28,380,000            28,380,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

โครงการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

50,094,890     51,667,890     84,736,190     43,767,840     72,850,980     303,117,790   

  กิจกรรมหลัก 2.1 ส่งเสริมการเกษตร
ผสมผสานในพื้นที่เกษตรอินทรีย์

1 2  - กษ.ยส.
- เกษตรจงัหวดั
- ศูนยส่์งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรฯ (พืชสวน)
- ปศุสัตว์
- ประมง
- ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาการเกษตร
- ศูนยว์จิยัและพัฒนา
อาหารสัตว์
- วทิยาลัยชุมชน

14,369,000      14,369,000      18,066,800      -                   -                         46,804,800

2 2 ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาการเกษตร

11,000,000      11,000,000      11,000,000      -                   -                         33,000,000

2 2 ปศุสัตว์ 400,000           400,000           400,000           -                   -                           1,200,000
2 2 เกษตรจังหวัด 1,700,000        1,700,000        1,700,000        -                   -                           5,100,000
2 2 ศูนยส่์งเสริมและ

พัฒนาอาชีพ
การเกษตรฯ (พืชสวน)

1,200,000        1,200,000        1,200,000        -                   -                           3,600,000

2 2 ประมงจังหวัด 796,540           796,540           796,540           -                   -                           2,389,620
3 2 อ าเภอ 2,620,000        2,620,000        -                   -                   -                           5,240,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

   กิจกรรมหลัก 2.2 ส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

1 2  - กษ.ยส.
- เกษตรจงัหวดั
- ศูนยส่์งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรฯ (พืชสวน)
- ปศุสัตว์
- ประมง       - 
ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาการเกษตร
- ศูนยว์จิยัและพัฒนา
อาหารสัตว์
- วทิยาลัยชุมชนฯ
- วทิยาลัยเกษตรฯ    
  - ตรวจบัญชี
สหกรณ์ฯ

-                   -                   -                   23,301,630      24,000,000            47,301,630

  กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon Basic Organic 
Standard  (Yaso BOS)

1 2 กษ.ยส. -                   -                   600,000           775,530           600,000                   1,975,530

  กิจกรรมหลักที่ 2.4 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 
100%

1 2 กษ.ยส. -                   -                   200,000           661,400           661,400                   1,522,800

   กิจกรรมหลัก 2.5 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2 2 เกษตรจังหวัด 1,250,000        1,250,000        1,250,000        1,250,000        1,250,000                6,250,000

2 2 กษ.ยส. 4,615,000        4,615,000        3,600,000        60,000             60,000                   12,950,000
  กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการพัฒนาการเกษตร
ครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ)

1 2 สหกรณ์จังหวัด -                   -                   200,000           -                   200,000                      400,000

2 2 ก.ษ.ยส 100,000           100,000           -                   -                   -                              200,000
2 2 เกษตรจังหวัด 500,000           500,000           500,000           500,000           500,000                   2,500,000
2 2 สหกรณ์จังหวัด -                   -                   6,100,000        -                   -                           6,100,000
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  กิจกรรมหลัก 2.7 บริหารจัดการพื้นที่ด้าน
การเกษตร(Zoning)

2 2 เกษตรจังหวัด 4,500,000        4,500,000        4,500,000        4,500,000        4,500,000              22,500,000

2 2 ประมงจังหวัด 27,000             27,000             27,000             27,000             27,000                        135,000
2 2 พัฒนาที่ดิน 1,867,000        1,867,000        3,094,000        1,867,000        4,099,700              12,794,700
2 2 สปก. 550,780           550,780           550,780           550,780           550,780                   2,753,900

  กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการพระราชด าริ 2 2 กษ.ยส 200,000           200,000           500,000           500,000           500,000                   1,900,000
2 2 ประมงจังหวัด 130,920           130,920           130,920           130,920           130,920                      654,600
2 2 พัฒนาที่ดิน 1,134,750        1,134,750        993,250           1,134,750        670,750                   5,068,250
2 2 เกษตรจังหวัด 700,000           700,000           700,000           700,000           700,000                   3,500,000
2 2 ศวพ.ยโสธร 850,000           850,000           850,000           850,000           850,000                   4,250,000
2 2 สปก. 103,900           103,900           103,900           103,900           103,900                      519,500
3 2 อปท. ทุกอ าเภอ 280,000           280,000           -                   -                   -                              560,000

  กิจกรรมหลัก 2.9 เพิ่มศักยภาพการผลิตโค
เนื้อคุณภาพดี

1 2 ปศุสัตว์ 1,200,000        1,200,000        1,073,000        -                   -                           3,473,000

  กิจกรรมหลัก 2.10 จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรเล้ียง
โคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้อ
อินทรีย์

1 2 ปศุสัตว์ -                   -                   -                   2,806,570        2,806,570                5,613,140

3 2 อปท.อ.เลิงนกทา 450,000                      450,000
   กิจกรรมหลักที่ 2.11 ส่งเสริมการเล้ียงแม่
พันธุ์ไก่ไข่เพื่อผลิตไก่ลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองใน
ระบบอินทรีย์

1 2 ปศุสัตว์ -                   1,083,000        -                   654,860           654,860                   2,392,720

  กิจกรรมหลัก 2.12 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

1 2 กษ.ยส -                   -                   4,451,400        -                   -                           4,451,400

2 2 กษ.ยส -                   -                   20,328,600      -                   -                         20,328,600
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  กิจกรรมหลัก 2.13 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

2 2 กษ.ยส -                   -                   -                   135,600           200,000                      335,600

  กิจกรรมหลัก 2.14 อนุรักษ์พันธุกรรมข้าว
พื้นเมืองจังหวัดยโสธร

2 2 กษ.ยส -                   -                   -                   206,500           250,000                      456,500

  กิจกรรมหลัก 2.15 พัฒนาเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน

2 2 กษ.ยส -                   -                   -                   1,231,400        1,231,400                2,462,800

  กิจกรรมหลัก 2.16 ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัย

3 2 อปท.อ.กุดชุม -                   20,000             20,000             20,000             20,000                          80,000

  กิจกรรมหลัก 2.17 อบรมเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว
ลิสง

3 2 อปท.อ.ค าเขื่อนแก้ว -                   20,000             20,000             20,000             20,000                          80,000

  กิจกรรมหลัก 2.18 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ แบบทฤษฎีใหม่

3 2 อปท.อ.ค าเขื่อนแก้ว -                   100,000           100,000           100,000           100,000                      400,000

  กิจกรรมหลัก 2.19 ส่งเสริมปลูกแตงโม
อินทรีย์ หมู่ที่ 1,6

3 2 อปท.อ.ค าเขื่อนแก้ว -                   300,000           300,000           300,000           300,000                   1,200,000

  กิจกรรมหลัก 2.20 เพิ่มศักยภาพกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษ

3 2 อปท.อ.ค าเขื่อนแก้ว -                   50,000             50,000             50,000             50,000                        200,000

  กิจกรรมหลัก 2.21 ส่งเสริมและผลิตพืช
สมุนไพร

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   20,000             20,000             20,000                          60,000

  กิจกรรมหลัก 2.22 ผลิตข้าวอินทรีย์ ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ข้าวปลอดภัย ต่อยอดจาก
โครงการข้าว GAP หมู่ ๖

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   100,000           100,000           100,000                      300,000

  กิจกรรมหลัก 2.23 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   100,000           100,000           100,000                      300,000

  กิจกรรมหลัก 2.24 ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
อินทรีย์

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   150,000           150,000           150,000                      450,000

  กิจกรรมหลัก 2.25 ส่งเสริมการจัดไร่นาสวน
ผสม

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   50,000             50,000             50,000                        150,000
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 - กิจกรรมหลัก 2.26 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และปลูกพืชปลอดสารพิษบ้านกลางหมู่ 7

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   30,000             30,000             30,000                          90,000

  กิจกรรมหลัก 2.27 พัฒนาการเรียนรู้การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   30,000             30,000             30,000                          90,000

  กิจกรรมหลัก 2.28 ทฤษฏีใหม่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   150,000           150,000           150,000                      450,000

  กิจกรรมหลัก 2.29 สนับสนุนการเล้ียงปลา
ในกระซังในล าเซ หมู่ 6

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   60,000             60,000             60,000                        180,000

  กิจกรรมหลัก 2.30 ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าริ

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว -                   -                   60,000             60,000             60,000                        180,000

  กิจกรรมหลัก 2.31 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

3 2 อปท.อ.มหาชนะชัย -                   -                   30,000             30,000             30,000                          90,000

3 2 อปท.อ.เลิงนกทา 100,000                      100,000

  กิจกรรมหลัก 2.32 เกษตรอินทรีย์ ภายใน
เขตต าบลม่วง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒

3 2 อปท.อ.มหาชนะชัย -                   -                   100,000           100,000           100,000                      300,000

  กิจกรรมหลัก 2.33 สนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ภายในเขตต าบลม่วง หมู่ที่ ๑–๑๒

3 2 อปท.อ.มหาชนะชัย -                   -                   50,000             50,000             50,000                        150,000

  กิจกรรมหลัก 2.34 ส่งเสริมการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ในต าบลสงยาง

3 2 อปท.อ.มหาชนะชัย -                   -                   200,000           200,000           200,000                      600,000
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  กิจกรรมหลัก 2.35 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเล้ียง
สัตว์ ปลูกพืชผัก เกษตรอินทรีย์)

3 2 อปท.อ.มหาชนะชัย -                   -                   200,000           200,000           200,000                      600,000

  กิจกรรมหลัก  ๑.36 เล้ียงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิต
ลูกโคเนื้อคุณภาพ

1 2 ปศุสัตว์ -                   -                   -                   -                   24,633,700            24,633,700

  กิจกรรมหลัก  ๑.37 ส่งเสริมการเล้ียงแพะ
เนื้อผลิตลูกแพะเพื่อการส่งออก

1 2 ปศุสัตว์ -                   -                   -                   -                   1,300,000                1,300,000

   161,507,650    163,607,170    159,572,590    108,545,440    385,619,710    978,852,560

แผนงานที่ 3 เพ่ิมความสามารถในการ
รับซ้ือและส่งเสริมการแปรรูปเพ่ิม
มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

โครงการที่ 1 ยกระดับการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์

     42,714,660      43,814,660      32,575,720      13,003,720      11,692,660    143,801,420

 กิจกรรมหลัก 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการแปร
รูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

1 2 - สหกรณ์จังหวัด 7,500,000        7,500,000                   300,000 280,000           300,000                 15,880,000

2 2 - สหกรณ์จังหวัด 5,000,000        5,000,000        22,000,000      -                   -                         32,000,000

2 2 - เกษตรจังหวัด -                   -                   1,650,000        1,650,000        1,650,000                4,950,000
2 2 - ประมงจังหวัด -                   -                   872,860           872,860           -                           1,745,720

 กิจกรรมหลัก 1.2 ยกระดับการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์

1 2 - อุตสาหกรรมจังหวัด 790,000           790,000           1,260,000        1,410,000        1,034,800                5,284,800

2 2 - อุตสาหกรรมจังหวัด            440,000            440,000                      -                        -                        -              880,000

รวม
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2 2 - เกษตรจังหวัด         1,550,000         1,550,000         1,550,000         1,550,000         1,550,000         7,750,000
2 2 -ประมงจังหวัด            872,860            872,860            872,860            872,860            872,860         4,364,300
3 2 อปท. ทุกอ าเภอ         4,979,300         4,979,300                      -                        -                        -           9,958,600

 กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรม

1 2 - อุตสาหกรรมจังหวัด         6,000,000         6,000,000         1,300,000         1,188,000         1,144,000       15,632,000

3 2 อปท. ทุกอ าเภอ       12,912,500       12,912,500                      -                        -                        -         25,825,000
 กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ (วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SME/
สถาบันเกษตรกร)

1 2 - อุตสาหกรรมจังหวัด         1,670,000         1,670,000            500,000            539,000            500,000         4,879,000

2 2 -เกษตรจังหวัด         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         5,000,000
 กิจกรรมหลัก 1.5 เพิ่มศักยภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูก
สมุนไพร

2 2 - สนง. สาธารณสุข
จังหวัด

                     -                        -                        -           2,371,000         2,371,000         4,742,000

 กิจกรรมหลัก 1.6 ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.ดงเจริญ

3 2 อปท.อ.ค าเขื่อนแก้ว                      -              600,000            600,000            600,000            600,000         2,400,000

 กิจกรรมหลัก 1.7 โรงสีข้าวชุมชนพร้อมทั้ง
ดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวกล้อง ข้าวเกษตร
อินทรีย์

3 2 อปท.อ.ค าเขื่อนแก้ว                      -              500,000            500,000            500,000            500,000         2,000,000

 กิจกรรมหลัก 1.8 ส่งเสริมอาชีพด้านการแปร
รูปอาหาร

3 2 อปท.อ.ค าเขื่อนแก้ว                      -                        -                20,000              20,000              20,000              60,000

 กิจกรรมหลัก 1.9 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว                      -                        -                20,000              20,000              20,000              60,000

 กิจกรรมหลัก 1.10 ศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพชุมชน

3 2 อปท.อ.ป่าต้ิว                      -                        -              100,000            100,000            100,000            300,000
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(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

 กิจกรรมหลัก 1.11 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
เกษตร

3 2 อปท.อ.มหาชนะชัย                      -                        -                30,000              30,000              30,000              90,000

     42,714,660      43,814,660      32,575,720      13,003,720      11,692,660    143,801,420
 แผนงานที่ 4. เพ่ิมตลาดและช่องทางการ
จ าหน่ายในต่างประเทศ

 โครงการที่ 1 เพ่ิมศักยภาพและกลยุทธ์ทาง
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

     25,270,000      24,270,000        5,620,000        6,190,000      71,099,475    132,449,475

  กิจกรรมหลัก 1.1  เพิ่มช่องทางตลาดและ
การจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

1 2  - พาณิชย์จังหวัด         4,710,000         4,710,000         1,300,000                      -                        -         10,720,000

2 2 - สหกรณ์จังหวัด 300,000           300,000                                -                        -                        -              600,000
2 2 -ประมงจังหวัด              62,000              62,000              62,000              62,000              62,000            310,000
3 2 อปท.อ.เมือง       65,610,000       65,610,000
1 2 - พาณิชย์จังหวัด 2,500,000        2,000,000        500,000           -                   -                           5,000,000
2 2 - เกษตรจังหวัด            300,000            300,000            300,000            300,000            300,000         1,500,000
3 2 อปท. ทุกอ าเภอ         8,790,000         8,790,000                      -                        -                        -         17,580,000

  กิจกรรมหลัก 1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านเกษตรอินทรีย์

1 2   - กษ.ยส.           
  - พาณิชย์จังหวัด  
  - อุตสาหกรรม
จังหวัด                
 - ประชาสัมพันธ์

        1,000,000         1,000,000                      -                        -                        -           2,000,000

2 2 - พาณิชย์จังหวัด 1,000,000        1,000,000                             -                        -                        -           2,000,000

2 2  - ประมง            108,000            108,000            108,000            108,000            108,000            540,000

2 2 - กษ.ยส.            200,000            200,000            200,000            200,000            200,000         1,000,000

  กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

รวม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖4  พ.ศ. ๒๕๖5  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

1 2  - เกษตรจังหวัด     
 - กษ.ย.ส            
 - ท่องเที่ยวฯ        
 - ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์

        2,500,000         2,000,000                      -                        -                        -           4,500,000

2 2 - เกษตรจังหวัด            500,000            500,000            500,000            500,000            500,000         2,500,000
2 2 - ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพ
การเกษตร

           300,000            300,000            300,000            300,000            300,000         1,500,000

  กิจกรรมหลัก 1.5 มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถี
ยโสธร

1 2  - พาณิชย์จังหวัด   
  - กษ.ยส.

        2,000,000         2,000,000         2,350,000                      -                        -           6,350,000

2 2 - พาณิชย์จังหวัด         1,000,000         1,000,000                      -                        -                        -           2,000,000
  กิจกรรมหลัก 1.6 เพิ่มมูลค่าและช่องทาง
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร

1 2  - พาณิชย์จังหวัด   
 - กษ.ยส.

                     -                        -                        -           4,720,000         4,009,475         8,729,475

  กิจกรรมหลัก 1.7 กิจกรรมการพัฒนา
เกษตรกรเพื่อจัดต้ังกลุ่มธุรกิจรายสินค้า

2 2  - สภาเกษตรฯ                      -                        -                        -                        -                10,000              10,000

     25,270,000      24,270,000        5,620,000        6,190,000      71,099,475    132,449,475

   249,387,310    251,586,830    225,010,310    152,179,385    527,610,645  1,405,774,480รวมทั้งสิ้น

รวม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แผนงานท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน

  กิจกรรมหลักท่ี 1. ส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1 2 สนง.วัฒนธรรมฯ
            13,500,000         13,500,000            6,134,600            3,500,000            4,400,000            41,034,600

  กิจกรรมหลักท่ี 2. ส่งเสริมงาน
ประเพณี

1 2 สนง.ท่องเท่ียวฯ/ส ำนักงำน
จังหวัดยโสธร./สนง.
วัฒนธรรม/สนง.

ประชำสัมพันธ์/เทศบำล
เมืองยโสธร/อ.เมืองยโสธร/
อ.มหำชนะชัย/อ.ไทยเจริญ

              6,000,000           6,000,000            7,300,000            7,300,000            7,300,000            33,900,000

  กิจกรรมหลักท่ี 3. ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

1 2 สนง.พระพุทธฯ
                           -                          -              2,000,000            1,000,000            1,000,000              4,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 4.ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตาม
วิถีอิสานและเกษตรอินทรีย์

1 2 สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ

                           -                          -            10,560,000              950,000            1,700,000            13,210,000

 กิจกรรมหลักท่ี  5 พัฒนา
ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม

2 2 สนง.พัฒนำชุมชนฯ

                           -                          -              4,564,300            1,788,000            4,564,300            10,916,600

กิจกรรมหลักท่ี 6 พัฒนาอาหารริม
บาทบาทวิถีปลอดภัย

2 2 สนง.สำธำรรสุขฯ
                           -                          -                           -                907,200  -                 907,200

  กิจกรรมหลักท่ี 7. จัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

3 2
อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว                  500,000              500,000               500,000              500,000              500,000              2,500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 8. จัดงานสมโภช
ศาลหลักเมือง

3 2
อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว                  250,000              250,000               250,000              250,000              250,000              1,250,000

1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเท่ียว
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 9. จัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

3 2
อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว                  100,000              100,000               100,000              100,000              100,000                 500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 10. ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

3 2

อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว                    60,000                60,000                 60,000                 60,000                 60,000                 300,000

  กิจกรรมหลักท่ี 11. บรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

3 2
อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว                    60,000                60,000                 60,000                 60,000                 60,000                 300,000

  กิจกรรมหลักท่ี 12. อบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชน

3 2

อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 13. ผูกเส่ียว
เท่ียวบ้าน

3 2
อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว                  100,000              100,000               100,000              100,000              100,000                 500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 14. โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดอา
ฮาม

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                  300,000              300,000               300,000              300,000              300,000              1,500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 15. โครงการ จัด
งานประเพณีประจ าหมู่บ้าน

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                  200,000              200,000               200,000              200,000              200,000              1,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 16. โครงการแห่
เทียนเข้าพรรษา

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                  100,000              100,000               100,000              100,000              100,000                 500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 17. โครงการ   
จัดงานประเพณีประจ าจังหวัด

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    20,000                20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 100,000

  กิจกรรมหลักท่ี 18. โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 19. โครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    60,000                60,000                 60,000                 60,000                 60,000                 300,000

  กิจกรรมหลักท่ี 20. โครงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒธรรมท้องถ่ิน

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    20,000                20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 100,000

172



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 21. โครงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินของสภา
วัฒนธรรมอ าเภอป่าต้ิว

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    20,000                20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 100,000

  กิจกรรมหลักท่ี 22. โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    90,000                90,000                 90,000                 90,000                 90,000                 450,000

  กิจกรรมหลักท่ี 23. โครงการจัด
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจ าต าบลโพธ์ิไทร

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    30,000                30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 150,000

  กิจกรรมหลักท่ี 24. โครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ าพระอาฮาม

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                  150,000              150,000               150,000              150,000              150,000                 750,000

  กิจกรรมหลักท่ี 25. โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัน
สงกรานต์ หมู่ 1-12

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 26. โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ
บ้านกลาง-สระเกษ หมู่ท่ี 7,10

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    30,000                30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 150,000

  กิจกรรมหลักท่ี 27. โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมประเพณีบุญบ้ังไฟ
 หมู่ 1-12

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                  250,000              250,000               250,000              250,000              250,000              1,250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 28. โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา หมู่ 1-12

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

173



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 29. โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมประเพณีบุญ
มหาชาติ หมู่ 1-12

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 30. โครงการจัด
งานวันคริสต์มาสบ้านโคกสะอาด 
หมู่ 11

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    20,000                20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 100,000

  กิจกรรมหลักท่ี 31. โครงการจัด
งานประเพณีบุญเบิกบ้าน หมู่ 
4,5,12

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    30,000                30,000                 30,000                 30,000                 30,000                 150,000

  กิจกรรมหลักท่ี 32. โครงการจัด
งานประเพณีท าบุญตักบาตรเน่ือง
ในวันปีใหม่

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    20,000                20,000                 20,000                 20,000                 20,000                 100,000

  กิจกรรมหลักท่ี 33. โครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                  100,000              100,000               100,000              100,000              100,000                 500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 34. โครงการจัด
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจ าปี

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    40,000                40,000                 40,000                 40,000                 40,000                 200,000

  กิจกรรมหลักท่ี 35. โครงการจัด
งานประจ าปีเซซ่งพัฒนา หมู่ 4

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 36. โครงการ
ปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษา

3 2
อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 37. โครงการ
ร่วมสืบสานประเพณีท้องถ่ินจังหวัด
ยโสธร

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                    50,000                50,000                 50,000                 50,000                 50,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 38. ส่งเสริมและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีอีสาน

3 2

อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว                            -                          -                           -   -       384,280,000          384,280,000

3 2 อปท.อ ำเภอกุดชุม                            -                          -                           -                           -            21,450,000            21,450,000

174



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

กิจกรรมหลักท่ี 39. ก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์บ้านลุงค าพูล บุญทวี 
เจ้าของผลงาน "ลูกอีสาน" ผู้ได้รับ
รางวัลกวีซีไรต์คนแรกของประเทศ
ไทย

3 2

อปท.ทรำยมูล - - - -            2,000,000              2,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 40.จัดงานประเพณี
 "บุญคูณลาน ทานข้าวจ่ี วิถีอีสาน "
 อ าเภอทรายมูล จ.ยโสธร

3 2

อปท.ทรำยมูล  -  -  -  -              100,000                 100,000

กิจกรรมหลักท่ี 41.ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเพณีอีสาน

3 2

อปท.อ ำเภอเมือง  -                        -                           -   -          33,488,000            33,488,000

           22,450,000        22,450,000         33,508,900        18,395,200      463,232,300         560,036,400

แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  กิจกรรมหลักท่ี ๑ : พัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP 1 2

สนง.พัฒนำชุมชนฯ/อ.ค ำ
เข่ือนแก้ว/วิทยำลัยชุมชน

ยโสธร
 - 1,311,600 3,500,000 3,092,400 2,862,400            10,766,400

2 2 สนง.อุตสำหกรรมฯ 250,000                 250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 2. พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ OTOP และ Banner 1 2

สนง.พัฒนำชุมชนฯ/สนง.
อุตสำหกรรมฯ/สนง.

พำณิชย์ฯ
                          -   437,000 5,000,000 943,000 850,500              7,230,500

กิจกรรมหลักท่ี  3 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

2 2 สนง.พัฒนำชุมชนฯ                           -                          -              2,530,000            2,530,000            2,530,000              7,590,000

2. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวและการค้าสู่สากล

รวม

175



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 4. การเช่ือมโยง
ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ท้ัง
ในและต่างประเทศ

1 2
สนง.พำณิชย์ฯ/สนง.พัฒนำ

ชุมชนฯ
                          -   1,000,000 2,500,000 2,230,000 1,816,500              7,546,500

 กิจกรรมหลักท่ี 5.พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว 2 2 สนง.กำรท่องเท่ียวและกีฬำฯ

                           -                          -   
3,000,000 400,000 -              3,400,000

กิจกรรมหลักท่ี 6 ยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว

1 2

สนง.กำรท่องเท่ียวและกีฬำ
ฯ/สนง.ประชำสัมพันธ์/
สนง.พัมนำชุมชนฯ/

วิทยำลัยชุมชน

                           -                          -                           -                           -   400,000                 400,000

  กิจกรรมหลักท่ี 7. ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP และ
ผู้ประกอบการการบริการให้มี
ศักยภาพความสามารถในการ
แข่งขัน

3 2 อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000              2,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 8. โครงการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
การแข่งขันผลิตสินค้า OTOP สู่
ความเป็นเลิศ

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   100,000 100,000 100,000                 300,000

  กิจกรรมหลักท่ี 9. โครงการ
ฝึกอบรมการผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า
 OTOP

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   30,000 30,000 30,000                   90,000

  กิจกรรมหลักท่ี 10. โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสินค้า 
OTOP

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   30,000 30,000 30,000                   90,000

  กิจกรรมหลักท่ี 11. โครงการ
ก่อสร้างตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 
ชุมชน

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   500,000 500,000 500,000              1,500,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 12. โครงการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
การแข่งขันผลิตภันฑ์สินค้าOTOP 
สู่ความเป็นเลิศ

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   10,000 10,000 10,000                   30,000

  กิจกรรมหลักท่ี 13. โครงการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  ต าบลม่วง

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   50,000 50,000 50,000                 150,000

  กิจกรรมหลักท่ี 14. ส่งเสริม
สนับสนุนการท าบรรจุภัณฑ์สินค้า
ต าบลม่วง

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   50,000 50,000 50,000                 150,000

  กิจกรรมหลักท่ี 15. โครงการ
ก่อสร้างศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ OTOP
 สู่ความเป็นเลิศ  หมู่ท่ี 8

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   20,000 20,000 20,000                   60,000

  กิจกรรมหลักท่ี 16. โครงการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
แข่งขัน OTOP สู่ความเป็นเลิศ

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   20,000 20,000 20,000                   60,000

  กิจกรรมหลักท่ี 17. โครงการ
ส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมเพ่ือทักษะ
การทอผ้าสู่นวัตกรรมใหม่

3 2 อปท.อ ำเภอมหำชนะชัย                            -                          -   100,000 100,000 100,000                 300,000

  กิจกรรมหลักท่ี 18.ส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 2 อปท.อ ำเภอเมือง                            -                          -                           -                           -   36,685,000            36,685,000

400,000          3,148,600         17,840,000        10,755,400         46,454,400           78,598,400

แผนงานท่ี 3 ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียวและการบริการ

  กิจกรรมหลักท่ี 1. พัฒนาพ้ืนท่ี
เรือนจ าช่ัวคราวบ้านบากเพ่ือ
รองรับการย้ายเรือนจ า

                          -                          -                          -                          -                          -   0

3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเท่ียวและการค้า

รวม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 2. ศึกษาและ
พัฒนาสนามบินเลิงนกทาให้เป็น
สนามบินพาณิชย์

                          -                          -                          -                          -                          -   0

  กิจกรรมหลักท่ี 3. ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 1 2 แขวงทำงหลวงยโสธร

                           -                          -   
1,999,000

                        -   
40,000,000 41,999,000

  กิจกรรมหลักท่ี 4. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบขนส่งเพ่ือเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว

1 2
แขวงทำงหลวงยโสธร/

แขวงทำงหลวงชนบทยโสธร
105,000,000 105,000,000 189,398,000 293,406,000 269,199,000 962,003,000

  กิจกรรมหลักท่ี 5. ปรับปรุงระบบ
ขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงการท่องเท่ียว 2 2

แขวงทำงหลวงชนบท
ยโสธร/แขวงทำงหลวงยโสธร

171,910,000 171,910,000 6,344,400,000 575,453,900 673,900,000 7,937,573,900

  กิจกรรมหลักท่ี 6. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว 1 2

สนง.กำรท่องเท่ียวและกีฬำ
ฯ/สนง.วัฒนธรรม/

ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำร
สัตว์ฯ

1,000,000 1,000,000 24,630,000 27,200,000 16,870,000 70,700,000

1 2 สนง.โยธำธิกำรฯ 92,285,000 - 92,285,000
2 2 สนง.โยธำธิกำรฯ 165,606,000 70,000,000 - 235,606,000

  กิจกรรมหลักท่ี 7. พัฒนาหมู่บ้าน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์     วิถีถ่ิน วิถี
ไทย

2 2

สนง.วัฒนธรรมฯ/สนง.
โยธาธิการฯ 3,000,000 3,000,000

                        -                           -                           -   

6,000,000

  กิจกกรมหลักท่ี 8. พัฒนาฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว

2 2 สนง.กำรท่องเท่ียวและกีฬำฯ                            -                          -   106,981,500                         -                           -   106,981,500

  กิจกรรมหลักท่ี 9. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียวส าคัญของ
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว

3 2 อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 6,000,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 10. จัดท าป้าย
ช่ือหมู่บ้าน ป้ายบอกเส้นทาง บอก
ระยะทาง

3 2 อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 6,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 11. จัดท า
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ประจ า
ต าบล อ าเภอค าเข่ือนแก้ว

3 2 อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 12.ปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว โบราณสถาน 
ศาสนสถาน โบราณวัตถุ

3 2 อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 13. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โนนขะยอม หมู่ท่ี 2 3 2 อปท.อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 14. โครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบ้านกลาง 
หมู่ท่ี 7

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 15. โครงการ
ก่อสร้างถนนคสล.แหล่งท่องเท่ียว
บ่อโจ้โก้

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 16. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
ภูน้อยบ้านโคกกลาง  หมู่  2

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 17. โครงการ
ปรับปรุงท่ีสาธารณะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว หมู่ 3, 7

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000

  กิจกรรมหลักท่ี 18. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบล าเซจากวัด
ท่าวังหลวง-ศาลากลางบ้าน หมู่ 2

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 19. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางใน
หมู่บ้าน หมู่ 4

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000

  กิจกรรมหลักท่ี 20. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อโจ้โก้ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 800,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 21. โครงการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวหนองบ่อ
เสียว บ้านศรีฐาน หมู่ท่ี 1

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 200,000,000

  กิจกรรมหลักท่ี 22. โครงการ
ก่อสร้างอาคารอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 23. โครงการ
ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP
 ต าบลกระจาย

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 4,250,000

  กิจกรรมหลักท่ี 24. โครงการ
ก่อสร้างอาคารอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

3 2 อปท.อ ำเภอป่ำต้ิว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 25. พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

3 2 อปท.อ ำเภอกุดชุม - - - - 70,379,300 70,379,300
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธ  
ศาสตร์ชาติ

(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลักท่ี 26. ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการค้าและการ
บริการให้มีความสมารถในการ
แข่งขัน

3 2 อปท.อ ำเภอกุดชุม - - - - 550,000 550,000

กิจกรรมหลักท่ี 27 โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนเขตยศไกร ช่วงถนน
เข่ือนธานี - ถนนริมชี (ยส.ถ.
20029)

3 2 เทศบำลเมืองยโสธร - - - 7,880,000 7,880,000 15,760,000

กิจกรรมหลักท่ี 28 โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนเทศบาล 1 (ยส.ถ.
20027)

3 2 เทศบำลเมืองยโสธร - - - 4,325,000 4,325,000 8,650,000

กิจกรรมหลักท่ี 29 โครงการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะบุ่งน้อย -บุ่ง
ใหญ่

3 2 เทศบำลเมืองยโสธร - - - 9,990,000 9,990,000 19,980,000

กิจกรรมหลักท่ี 30 โครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
สวนสาธารณะพญาแถน

3 2 เทศบำลเมืองยโสธร - - - 16,000,000 22,796,000 38,796,000

         502,260,000      502,260,000    7,054,364,500    1,317,889,900    1,337,239,300   10,714,013,700

        525,110,000      527,858,600    7,105,713,400    1,347,040,500    1,846,926,000    11,352,648,500

 

รวมท้ังส้ิน

รวม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

1 1 - สนง.แรงงานจังหวัดยโสธร      -
 สนง.จัดหางานจังหวัดยโสธร

 -  -            7,472,300             3,788,000             7,589,300            18,849,600

2 2 สนง.แรงงานจังหวัดยโสธร               2,549,580            2,869,300            3,879,300  -             4,385,300            13,683,480
2 2 สนง.จัดหางานจังหวัดยโสธร               1,962,300            1,962,300            1,962,300  -             1,962,300              7,849,200
2 2 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ยโสธร
              1,867,800            1,543,800            1,543,800  -             1,543,800              6,499,200

  กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

1 2 - สนง.พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

            36,367,500          36,367,500          14,426,860           14,069,480          41,209,730          142,441,070

- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

- สนง.พระพุทธศานาจังหวัดยโสธร

- เรือนจ าจังหวัดยโสธร
- สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

- วิทยาลัยชุมชนยโสธร
- สนง.บังคับคดี

2 2 - สนง.พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

              4,379,170            4,379,170            4,379,170  -             4,142,250            17,279,760

2 2 - เรือนจ าจังหวัดยโสธร  -  -               150,000  -  -                 150,000
2 2 - สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร             18,001,850          18,001,850          18,001,850           19,082,630          18,001,850            91,090,030
2 2 - สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร             23,044,400          12,950,200          12,950,200  -          12,950,200            61,895,000
3 4 - ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินจังหวัดยโสธร
 -          34,288,400  -  -  -            34,288,400

3 2 - อปท.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว               8,570,000            8,570,000            8,570,000  -             8,570,000            34,280,000
3 2 - อปท.อ าเภอป่าต้ิว             36,120,000          36,120,000          36,120,000  -          46,987,000          155,347,000
3 2 - อปท.อ าเภอมหาชนะชัย  -  -               270,000  -               270,000                 540,000

โครงการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณด าเนินการ (11)บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงานท่ี 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหล่ือมล  าทางสังคมและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

  กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือ
การมีงานท าและคุณภาพชีวิตทีดี
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

3 2 - อปท.อ าเภอทรายมูล - - - -             6,612,000              6,612,000
  กิจกรรมหลักท่ี 1.3 เตรียม
ความพร้อมคนทุกวัย ร่วมสร้าง
สังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒพลัง

1 2

- สนง.พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

 -  -  -  -             2,500,000              2,500,000

  กิจกรรมหลักท่ี 1.4 พัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

2 2

- สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  -  -  -  -             3,065,050              3,065,050

1 1 -  ท่ีท าการปกครองอ าเภอ  -          63,148,150          55,297,692  -        663,398,822          781,844,664

2 2 -  ท่ีท าการปกครองอ าเภอ           696,493,278        696,493,278  -  -  -       1,392,986,556
2 2 -การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

ยโสธร
 -  -  -  -        135,424,000          135,424,000

3 2 - ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดยโสธร

 -  -        383,223,000  -  -          383,223,000

3 4 - อปท.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว           139,831,000        139,831,000        139,831,000         139,831,000        139,831,000          699,155,000
3 4 - อปท.อ าเภอป่าต้ิว           774,761,500        774,761,500        774,761,500         774,761,500        774,761,500       3,873,807,500
3 2 - อปท.อ าเภอมหาชนะชัย  -  -        434,148,822         363,499,823        363,499,823       1,161,148,468
3 2 - อปท.อ าเภอเมืองยโสธร - - - -        338,055,000          338,055,000
3 2 - อปท.อ าเภอเลิงนกทา - - - -          97,158,110            97,158,110
3 2 - อปท.อ าเภอทรายมูล - - - -        231,662,800          231,662,800
3 1 และ 3 - อปท.อ าเภอกุดชุม  -  -  -  -             1,900,000              1,900,000

3 1 และ 3 - อปท.อ าเภอเมืองยโสธร  -  -  -  -      5,040,610,000       5,040,610,000

  กิจกรรมหลักท่ี 1.6 พัฒนาคน
และเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

  กิจกรรมหลักท่ี 1.5 พัฒนา
โครงสร้างพื นฐานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

  กิจกรรมหลักท่ี 1.7 
เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการชุมชน

3 2 - อปท.อ าเภอกุดชุม  -  -  -  -               100,000                 100,000

3 2 - อปท.อ าเภอกุดชุม  -  -  -  -               900,000                 900,000

3 3 - อปท.อ าเภอป่าต้ิว  -  -  -  -          14,055,000            14,055,000

3 3 - อปท.อ าเภอกุดชุม  -  -  -  -               170,000                 170,000

3 3 - อปท.อ าเภอเมืองยโสธร  -  -  -  -        226,098,100          226,098,100

3 3 - อปท.อ าเภอป่าต้ิว  -  -  -  -          13,153,000            13,153,000

  กิจกรรมหลักท่ี 1.10 ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพในชุมชน

3 3 - อปท.อ าเภอป่าต้ิว  -  -  -  -               730,000                 730,000

รวม       1,743,948,378     1,831,286,448     1,896,987,794     1,315,032,433     8,201,295,935     14,988,550,988
แผนงานท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความม่ันคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1 4  - ศอ.ปส.จ.ยส.                     
 - เรือนจ าจังหวัดยโสธร

              2,000,000 3,175,200 8,240,700 10,211,900 9,012,600            32,640,400

 - กอ.รมน.ยส.
2 4 - ศอ.ปส.จ.ยส.               6,171,468 5,841,180 6,276,148 6,281,366 6,286,843            30,857,005

3 4
- ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดยโสธร

              3,300,000 3,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000            13,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 3 4 - อปท.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว                    50,000                 50,000                 50,000                  50,000                  50,000                 250,000
โครงการค่ายปฏิบัติธรรม, ค่าย
พุทธบุตรพุทธธรรม โรงเรียนใน
เขตต าบลย่อ

  กิจกรรมหลักท่ี 2.2 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี 1 4

 - ท่ีท าการปกครองจังหวัด        
 - กอ.รมน.จ.ยส.                   -
 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

              1,000,000               421,200 1,591,000 - 1,122,000              4,134,200

2 4 -  ท่ีท าการปกครองอ าเภอ               8,704,000            8,704,000 - - -            17,408,000

  กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
ครบวงจร

โครงการท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความม่ันคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กิจกรรมหลักท่ี 1.9 ส่งเสริม
และพัฒนาระบบสุขภาพ
สวัสดิการและการดูแล
ผู้ด้อยโอกาส
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

กิจกรรมย่อยท่ี 1 3 4 อปท.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว                  100,000               100,000               100,000                100,000               100,000                 500,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน "อา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน" 
(อปพร.)

กิจกรรมย่อยท่ี 2 3 4 อปท.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว                    50,000                 50,000                 50,000                  50,000                  50,000                 250,000
โครงการฝึกอบรม ชุด ชรบ. 
ต าบลสงเปือย

  กิจกรรมหลักท่ี 2.3 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการรักษาความ
ม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
ในพื นท่ีและแหล่งท่องเท่ียว

กิจกรรมย่อยท่ี 1 1 4 ท่ีท าการปกครองจังหวัด  -  -  -                826,600  -                 826,600
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การรักษาความม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีและแหล่ง
ท่องเท่ียว

  กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 1 2

ปภ.จังหวัด/ต ารวจภูธรจังหวัด
ยโสธร

              3,000,000            3,000,000            1,484,600             1,513,800             1,249,700            10,248,100

2 2 ปภ.จังหวัด                  370,000               370,000               370,000                370,000               370,000              1,850,000
  กิจกรรมหลักท่ี 2.5 อ านวย
ความยุติธรรมและลดความ
เหล่ือมล  าในสังคม

1 2 สนง.ยุติธรรมจังหวัดยโสธร -               971,200 - - -                 971,200

  กิจกรรมหลักท่ี 2.6 โครงการ
ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 9
 อ าเภอ

กิจกรรมย่อยท่ี 1 1 2 สนง.ยุติธรรมจังหวัดยโสธร - -               617,400  -               617,400              1,234,800
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ท า
หน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอมข้อ
พิพาททางแพ่งของอ าเภอ

3 4 อปท.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว                  400,000               400,000               400,000                400,000               400,000              2,000,000

185



แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

  กิจกรรมหลักท่ี 2.7 สร้างการ
รับรู้ด้านกฎหมายสู่การอ านวย
ความยุติธรรมในชุมชนอย่าง
ย่ังยืน

กิจกรรมย่อยท่ี 1 1 2 สนง.ยุติธรรมจังหวัดยโสธร  -  -  -                617,400               617,400              1,234,800
โครงการสร้างการรับรู้ด้าน
กฎหมายสู่การอ านวยความ
ยุติธรรมในชุมชนอย่างย่ังยืน ท้ัง 9
 อ าเภอ

2 2 สนง.ยุติธรรมจังหวัดยโสธร                  102,500               102,500               102,500                102,500               102,500                 512,500

  กิจกรรมหลักท่ี 2.8 การ
เสริมสร้างความปรองดองและ
ความสมานฉันท์ในชาติ

1 2 กอ.รมน.ยส.  -  -  -  -               450,000                 450,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 3 4 อปท.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว                  200,000               200,000               200,000                200,000               200,000              1,000,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์
สร้างความสุขอย่างย่ังยืน

  กิจกรรมหลักท่ี 2.9 การ
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 1 2 กอ.รมน.ยส.  -  -  -                450,000               450,000                 900,000

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์สร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติ

  กิจกรรมหลักท่ี 2.10 เพ่ิม
ศักยภาพในการรักษาความ
ม่ันคงภายในและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

3 1 - อปท.อ าเภอกุดชุม  -  -  -  -                  60,000                   60,000

  กิจกรรมหลักท่ี 2.11 ส่งเสริม
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ให้มีประสิทธิภาพ

3 3 - อปท.อ าเภอกุดชุม  -  -  -  -                  70,000                   70,000

  กิจกรรมหลักท่ี 2.12 พัฒนา
โครงสร้างพื นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวก

3 3 - อปท.อ าเภอป่าต้ิว  -  -  -  -      1,077,436,500       1,077,436,500

  กิจกรรมหลักท่ี 2.13 ส่งเสริม
หมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ย่ังยืน

3 4 - อปท.อ าเภอทรายมูล  -  -  -  -               500,000                 500,000
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

รวม            25,447,968         26,685,280          21,782,348          23,473,566     1,101,444,943       1,198,334,105
แผนงานท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

1 3

 - สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
 - สพป.เขต 1                      
 - สพป.เขต 2                      
 - สพม.เขต 28                    
 - กลุ่มนิเทศติดตามฯ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร          
 - กศน.จังหวัดยโสธร              
 - มหาวิทยาลัยมกุฎราช
วิทยาลัย/วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร

              4,084,400            4,084,400          22,457,150           11,577,400 17,587,400            59,790,750

2 3 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร               1,840,000               619,800          46,448,650           47,021,205          46,448,650          142,378,305
2 3 ศพป.ยส.เขต 1 -  -            2,000,000             2,000,000             2,000,000              6,000,000
2 3 สพม.เขต 28 -               120,000  -  -  -                 120,000
2 3 สพป.ยส.เขต 1 -               880,700  -  -  -                 880,700
2 3 สพป.ยส.เขต 2 -               154,000  -  -  -                 154,000
2 3 วิทยาลัยชุมชนยโสธร -  -               627,600                627,600               627,600              1,882,800
3 3 อปท.อ าเภอทุกอ าเภอ -            1,800,000  -  -  -              1,800,000
3 3 อปท.อ าเภอป่าต้ิว - - - - 3,765,097.60                    3,765,098

รวม              5,924,400           7,658,900          71,533,400          61,226,205          70,428,748          216,771,653

  กิจกรรมหลักท่ี 4.1 1 อ าเภอ  
  5 อาชีพอิสระ

1 2 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ยโสธร

- - - -             6,255,000              6,255,000

รวม - - - -            6,255,000              6,255,000

แผนงานท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ

โครงการท่ี 1 : 1 อ าเภอ 5 อาชีพอิสระ

โครงการท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

  กิจกรรมหลักท่ี 5.1 มหัศจรรย์
 1,000 วันแรกแห่งชีวิตและ
เด็กปฐมวัย เพ่ือเด็กยโสธร
พัฒนาการสมวัย IQ ดี

1 2 - สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร - - - -             3,648,600              3,648,600

รวม - - - -            3,648,600              3,648,600

รวมทั งสิ น   1,775,320,746 1,865,630,628 1,990,303,542 1,399,732,204 9,383,073,226 16,414,060,346

โครงการท่ี 1 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตและเด็กปฐมวัย เพ่ือเด็กยโสธรพัฒนาการสมวัย IQ ดี

แผนงานท่ี 5 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แผนงานท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ

๑. โครงการท่ี 1 โครงการบริหารจัดการ
น ้าแบบบูรณาการ
  กิจกรรมหลัก ๑.๑ ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิง 1 5 สนง. โยธาฯ          9,000,000          9,000,000                          -                            -                              -   18,000,000             

2 5 สนง. โยธาฯ      150,000,000      150,000,000         200,000,000         200,000,000           200,000,000 900,000,000           
3 อ้าเภอป่าติ ว  -  -         107,500,000         107,500,000           107,500,000 322,500,000           

  กิจกรรมหลัก ๑.๒ พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร และอุปโภคบริโภค

1 5 โครงการชลประทาน        40,000,000        40,000,000           76,000,000         182,660,000             52,975,000 391,635,000           

2 โครงการชลประทาน          8,750,000          8,750,000         119,000,000         406,964,000             32,000,000 575,464,000           

2
 สนทช. (การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 8 )

                      -                         -                            -                            -             138,368,400 138,368,400           

2
 (สนทช.)โครงการ
ชลประทานยโสธร

                      -                         -                            -                            -             188,500,000 188,500,000           

2
 สนทช.(ส้านักงาน

ทรัพยากรน ้าภาค 11)
                      -                         -                            -                            -             147,000,000 147,000,000           

2
 สนทช.(ส้านักงาน

ทรัพยากรน ้าภาค 5)
                      -                         -                            -                            -               12,500,000 12,500,000             

2 สนทช.(สนง.ปภ.ยส).                       -                         -                            -                            -               15,533,700 15,533,700             

2
สนทช. ( ส้านัก
ชลประทานท่ี 7)

                      -                         -                            -                            -          3,043,780,100 3,043,780,100        

2
สนทช. (ส้านัก

ทรัพยากรน ้าบาดาล
เขต 11 )

                      -                         -                            -                            -             100,799,240 100,799,240           

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

2
สนทช. (อปท.ทุก

อ้าเภอ)
                      -                         -                            -                            -          1,159,134,313 1,159,134,313        

3 อปท.ทุกอ้าเภอ          8,750,000          8,750,000      1,076,531,100      1,076,531,122        1,076,531,122 3,247,093,344        
3 อ้าเภอกุดชุม                       -                         -                            -                            -               57,000,000 57,000,000             
3 อ้าเภอเลิงนกทา                       -                         -                            -                            -             517,445,457 517,445,457           
3 อ้าเภอเมืองยโสธร                       -                         -                            -                            -             199,994,000 199,994,000           
3 อ้าเภอทรายมูล                       -                         -                            -                            -             152,000,000 152,000,000           

  กิจกรรมหลัก ๑.๓ ก่อสร้างสถานีสูบน ้า
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าและกระจาย
น ้า

1 โครงการชลประทาน        60,000,000        60,000,000           30,000,000           55,000,000             40,000,000 245,000,000           

2 โครงการชลประทาน        60,375,000        60,375,000           40,000,000           60,000,000             37,000,000 257,750,000           

3 อปท.ทุกอ้าเภอ          1,500,000          1,500,000         587,400,000         587,400,000           587,400,000 1,765,200,000        

  กิจกรรมหลัก ๑.4 ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล
เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

1 ทสจ.          5,000,000          5,000,000                          -                            -                              -   10,000,000             

2 อ้าเภอ             375,000             375,000                          -                            -                              -   750,000                  

3 อปท.ทุกอ้าเภอ             375,000             375,000           70,600,000           70,600,000             70,600,000 212,550,000           

  กิจกรรมหลัก ๑.5 บ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตล่ิง

2 สนง. โยธาฯ             500,000             500,000                          -                            -                              -   1,000,000               

  กิจกรรมหลัก ๑.6 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตล่ิง

2 สนง. โยธาฯ          3,500,000          3,500,000                          -                            -                              -   7,000,000               

3 อปท.ทุกอ้าเภอ          1,250,000          1,250,000                          -                            -                              -   2,500,000               

  กิจกรรมหลัก 1.7 ฟ้ืนฟู บูรณะแหล่งน ้า
เดิมเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

1
อ.มหาชนะชัย/อ.กุด
ชุม/อ.ไทยเจริญ/ป่า
ติ ว/ทรายมูล/ค้อวัง

       10,000,000        10,000,000             3,473,000           20,000,000             20,000,000 63,473,000             

2 ปภ.          8,000,000          8,000,000                          -                            -                              -   16,000,000             
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

3
อ.มหาชนะชัย/อ.ค้า

เข่ือนแก้ว
                      -                         -             47,495,122           47,495,122             47,495,122 142,485,366           

  กิจกรรมหลัก 1.8 ก่อสร้างแหล่งน ้า
และระบบชลประทาน 1 โครงการชลประทาน        60,000,000        60,000,000           13,000,000         126,754,000             28,400,000 288,154,000           

2 โครงการชลประทาน        60,000,000        60,000,000           34,000,000           16,500,000                            -   170,500,000           

3 อปท.ทุกอ้าเภอ        87,500,000        87,500,000         357,639,000         357,639,000           357,639,000 1,247,917,000        

3 อ้าเภอเมืองยโสธร                       -                         -                            -                            -               54,317,000 54,317,000             
 กิจกรรมหลัก 1.9 ระบบประปาแบบ
ครบวงจร 3 อ้าเภอป่าติ ว                       -                         -                            -                            -             153,130,000 153,130,000           

 กิจกรรมหลักท่ี 1.10 เพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการน ้า 3 อ้าเภอป่าติ ว                       -                         -                            -                            -          1,674,854,000 1,674,854,000        

3 อ้าเภอเมืองยโสธร                       -                         -                            -                            -                 8,000,000 8,000,000               
   574,875,000    574,875,000    2,762,638,222    3,315,043,244    10,319,896,454      17,547,327,920

แผนงานท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๑. โครงการท่ี 2 โครงการการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

  กิจกรรมหลัก 1.1 การบริหารจัดการ
ป่าชุมชน 1 ทสจ./กอ.รมน.          1,000,000          1,000,000             1,204,000  -  - 3,204,000               

3 อปท.ทุกอ้าเภอ  -  -             6,120,000             6,120,000               6,120,000 18,360,000             

รวม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลัก 1.2 ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้และการบ้ารุงรักษา

1

สนง.ทสจ.ยส. /
กอ.รมน.ยส/

ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้/

ศูนย์เพาะช้ากล้าไม้ฯ

       13,000,000        13,000,000             8,030,020             7,455,750               3,372,750 44,858,520             

3 อปท.ทุกอ้าเภอ  -  -             2,490,000             1,990,000               1,510,000 5,990,000               
  กิจกรรมหลัก 1.3 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์น ้า 1 ประมง          3,000,000          3,000,000             2,444,000             1,574,940               2,448,000 12,466,940             

2 ศพจ.ยส.          2,000,000          2,000,000                          -                            -                              -   4,000,000               
3 อปท.  -  -                150,000                150,000                  150,000 450,000                  

  กิจกรรมหลัก 1.4 การจัดการขยะแบบ
ครบวงจร 1 ทสจ./สถ.ยส.          3,000,000          3,000,000                          -                            -                              -   6,000,000               

3 อปท.ทุกอ้าเภอ  -  -           51,140,000           50,640,000             50,140,000 151,920,000           

  กิจกรรมหลัก 1.5 คลองสวย น ้าใส 1 ปภ.          2,500,000          2,500,000                          -                            -                              -   5,000,000               

2 ปภ.          2,000,000          2,000,000                          -                            -                              -   4,000,000               
3 อปท.ทุกอ้าเภอ  -  -                  30,000                  30,000                    30,000 90,000                    

  กิจกรรมหลัก 1.6 การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพื นท่ีบริเวณป่าบุ่งป่าทาม 1 ทสจ.          1,000,000          1,000,000                          -                            -                              -   2,000,000               

3 อปท.ทุกอ้าเภอ  -  -                  60,000                  60,000                    60,000 180,000                  

  กิจกรรมหลัก 1.7 การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 2 สอจ.             170,000             170,000                          -                            -                              -   340,000                  
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลัก 1.8 อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

1 สนจ.                       -                 50,000                  50,000                  50,000                    50,000 200,000                  

  กิจกรรมหลัก 1.9 เยาวชนร่วมปกป้อง
ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 1 กอ.รมน.                       -                         -                  176,800                176,800                  176,800 530,400                  

  กิจกรรมหลัก 1.10 สร้างความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในระดับพื นท่ี 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จังหวัดยโสธร

2 ทสจ.                       -                         -                  200,000                200,000                  200,000 600,000                  

  กิจกรรมหลัก 1.11 ส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกและบ้ารุงรักษาไม้เศรษฐกิจ 2

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
                      -                         -               1,000,000             1,000,000               1,000,000 3,000,000               

  กิจกรรมหลัก 1.12 ป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่า
ไม้

2 หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี 
ยส.1,ยส.2 และ ยส.3                       -                         -               1,241,208             1,241,208               1,241,208 3,723,624               

  กิจกรรมหลัก 1.13 ป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ท้าลายป่าระดับ
จังหวัด (คปป. จังหวัด)

2 ทสจ.                       -                         -                  119,910                119,910                  119,910 359,730                  

  กิจกรรมหลัก 1.14 ส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชน 2 ศูนย์ป่าไม้ยโสธร                       -                         -               1,068,500  -                            -   1,068,500               
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลัก 1.15 ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เศรษฐกิจ ในพื นท่ีปลูกไม้ยางพารา 
และพื นท่ีเกษตรกรรม

2 ศูนย์ป่าไม้ยโสธร                       -                         -                    16,000                  16,000                    16,000 48,000                    

  กิจกรรมหลัก 1.16 ส่งเสริมปลูกไม้โต
เร็วเพ่ืออุตสาหกรรม 2 ศูนย์ป่าไม้ยโสธร                       -                         -                    75,000                  75,000                    75,000 225,000                  

  กิจกรรมหลัก 1.17 ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

2 ศูนย์ป่าไม้ยโสธร                       -                         -                  100,000                100,000                    21,450 221,450                  

  กิจกรรมหลัก 1.18 เพาะช้ากล้าไม้
2

ศูนย์เพาะช้ากล้าไม้
ยโสธร

                      -                         -               2,691,000             2,691,000               2,691,000 8,073,000               

 กิจกรรมหลัก 1.19  ชาวยโสธรร่วมใจ 
ใส่ใจ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล 2

ส้านักบริหารพื น ท่ี
อนุรักษ์ท่ี 9(อุบลฯ)

                      -                         -                            -               8,012,500                            -   8,012,500               

  กิจกรรมหลัก 1.20 เพ่ิมศักยภาพและ
ยกระดับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
จังหวัดยโสธรสู่มาตรฐานสากล 2

ส้านักบริหารพื น ท่ี
อนุรักษ์ท่ี 9(อุบลฯ)

                      -                         -                            -               2,440,000                            -   2,440,000               

  กิจกรรมหลัก 1.21 เพราะช้ากล้า
ผักหวานเพ่ือฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์และช่วนรา
ษฏรรอบพื นท่ีป่าอนุรักษ์ 2

ส้านักบริหารพื น ท่ี
อนุรักษ์ท่ี 9(อุบลฯ)

                      -                         -                            -               4,200,000                            -   4,200,000               

  กิจกรรมหลัก 1.22 อนุรักษ์ส่งเสริม
และฟ้ืนฟูไม้พะยูงในพื นท่ีป่าอนุรักษ์ 2

ส้านักบริหารพื น ท่ี
อนุรักษ์ท่ี 9(อุบลฯ)

                      -                         -                            -               6,511,700                            -   6,511,700               
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลัก 1.23 การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

2 อุตสาหกรรมจังหวัด             170,000             170,000                          -                  150,000                  150,000 640,000                  

3 5 อ้าเภอกุดชุม                       -                         -                            -                            -                    450,000 450,000                  

3 5 อ้าเภอเลิงนกทา                       -                         -                            -                            -                              -   -                          
 กิจกรรมหลักท่ี 1.25 ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3 5 อ้าเภอป่าติ ว                       -                         -                            -                            -               49,070,000 49,070,000             

3 5 อ้าเภอทรายมูล                       -                         -                            -                            -                    750,000 750,000                  
 กิจกรรมหลักท่ี 1.26 ผลิตและเผยแพร่
ส่ือประชาสัมพันธ์ทางส่ือฌซเชียล 1 5 ประชาสัมพันธ์                       -                         -                            -                            -                    200,000 200,000                  

 กิจกรรมหลักท่ี 1.27 ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 
ครั ง

1 5 ประชาสัมพันธ์                       -                         -                            -                            -                    100,000 100,000                  

     27,840,000      27,890,000         78,406,438         95,004,808         120,142,118          349,283,364

แผนงานท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพลังงาน
๑. โครงการท่ี ๑ โครงการบริหารจัด
การพลังงานเพ่ือความย่ังยืน

  กิจกรรมหลัก ๑.๑ ส่งเสริมระบบสูบน ้า
ด้วยพลังงานทดแทน

1 พลังงาน          1,000,000          1,000,000           12,920,000                          -               12,920,000 27,840,000             

รวม

 กิจกรรมหลักท่ี 1.24 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

  กิจกรรมหลัก ๑.2 ส่งเสริมการใช้แก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์

1 พลังงาน          1,000,000          1,000,000                          -                            -                              -   2,000,000               

  กิจกรรมหลัก ๑.3 ประหยัดพลังงาน
เทิดไท้องค์ราชันย์

1 พลังงาน          1,000,000          1,000,000                          -                            -                              -   2,000,000               

  กิจกรรมหลัก ๑.4 โครงการเพ่ิม
สมรรถนะด้านการบริหารและการจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ต้าบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)

2 พลังงาน             800,000             800,000                879,400                879,400                  879,400 4,238,200               

  กิจกรรมหลัก ๑.5 ส่งเสริมระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 1 พลังงาน             600,000             600,000                          -                            -                              -   1,200,000               

  กิจกรรมหลัก ๑.6 ส่งเสริมระบบกังหัน
ลมสูบน ้าเพ่ือการเกษตร 1 พลังงาน          3,700,000          3,700,000                          -                            -                              -   7,400,000               

  กิจกรรมหลัก ๑.7 ส่งเสริมระบบสูบน ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคล่ือนท่ี 1 พลังงาน          1,200,000          1,200,000             1,000,000                          -                 1,000,000 4,400,000               

  กิจกรรมหลัก ๑.8 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
otop พลังงาน 1 พลังงาน                       -                         -                  833,900                          -                    833,900 1,667,800               

3 พลังงาน                       -                         -                            -                            -                    300,000 300,000                  
  กิจกรรมหลัก ๑.9 ส่งเสริม  และ
พัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน 2 พลังงาน                       -                         -             18,000,000                          -               18,000,000 36,000,000             

3 พลังงาน                       -                         -             82,520,000                          -               82,520,000 165,040,000           
 กิจกรรมหลักท่ี 1.10 ส่งเสริมบริหาร
จัดการด้านพลังงานทดแทน 3 อ้าเภอป่าติ ว               5,900,000 5,900,000               

       9,300,000        9,300,000       116,153,300              879,400         122,353,300          257,986,000รวม
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

แหล่ง งปม.
(๘)

ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙)

หน่วยด าเนินการ
(๑๐)

 พ.ศ. ๒๕๖๑  พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ศ.๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๔  พ.ศ. ๒๕๖๕  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณด าเนินการ (11)

 แผนงานท่ี 4 สร้างขีดความสามรถ
ด้านบริหารจัดการ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

  กิจกรรม สร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ระดับพื นท่ีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จังหวัดยโสธร

2 ทสจ. - -               200,000               200,000                100,000             500,000.00

รวม               200,000               200,000                100,000             500,000.00
612,015,000    612,065,000    2,957,397,960    3,411,127,452    10,562,491,872    18,155,097,284     รวมทั งสิ น
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project brief รายโครงการ) 

 
การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project brief) 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
แผนงานที่ 1 : สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อน

การเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      จังหวัดยโสธรทำการเกษตรอินทรีย์มายาวนานอย่างต่อเนื่องของพี่น้อง

เกษตรกรในจังหวัดยโสธร ได้สร้างช่ือเสียงให้จังหวัดยโสธร จนเป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวางถึงแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร ทำให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือกให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบใน
การขับเคลื่อนและขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านการเพิ่มจำนวน
เกษตรกร จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนผลผลิต แปรรูปจากผลผลิต 
และองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ 
       การส่งเสริมการทำเกษตรอนิทรีย์เป็นเป้าหมายที่อยู่ในวิสยัทศัน์ของ
จังหวัดยโสธรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ.
2561-2565  กำหนดวิสยัทัศน์ไว้ว่า “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรยี์ เมือง
แห่งวิถีอีสาน” โดยมีการตั้งค่าเปา้หมายในการขยายพื้นท่ีทำการเกษตรไว้ใน
ปี 2565  จังหวัดยโสธรกำหนดให้มีพื้นท่ีทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 
300,000 ไร่ จึงจำเป็นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธส์ร้างการรับรูแ้ละ
ชวนเชิญให้เกษตรกรหันมาเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ดตี่อสุขภาพ 
ยกระดับคุณภาพการผลติและเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรอินทรียต์ลอด
จนถึงรักษาระบบนิเวศน์ การทำเกษตรอินทรีย์จึงมีความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการทำเกษตร 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวาง 
2. เพื่อให้มีรูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผูส้นใจหรือสมัครใจทำเกษตรอินทรีย์ กลุม่เกษตร
อินทรีย์เก่า ผู้ทำเกษตรอินทรีย์รายใหม่ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป มีองค์
ความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์แนวทางขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์วิถียโสธร 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย ดำเนินการในพื้นที่ ๙  อำเภอ จังหวัดยโสธร 
6. กิจกรรมหลัก  

    6.1 กิจกรรมหลัก 1 : รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถยีโสธร 
งบประมาณ 10,737,070 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 10,737,070 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. จัดทำคูม่ือเกษตรอินทรยี์วิถียโสธร 
2. จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 
3. จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 - งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,500,000 บาท 
 - งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,500,000 บาท 
 - งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,200,000 บาท 
 - งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,037,070 บาท 
 - งบประมาณปี 2565 จำนวน 2,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ยโสธร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ยโสธร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

4. ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดโีอแนะนำเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผูป้ระสบ
ความสำเร็จ 
5. ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ใหแ้ก่
สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที ่
6. ผลติและเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 
 

    6.2 กิจกรรมหลัก 2 จัดตั้งและขับเคลื่อน
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร  
งบประมาณ 45,109,200 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 15,036,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 4,670,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 4,670,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,196,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

งบกรม/กระทรวง  3,893,200 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัด งบประมาณ  2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร งบประมาณ  1,393,200 
บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 135,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 135,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 342,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 374,400 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 406,800 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  26,180,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. อบรมเกษตรกร/เยาวชน  
2. การสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์แบบมสี่วนร่วม  
3. การปลูกฝังและสร้างตัวตนในดา้นการทำเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร  
4. การสร้างหลักสูตรเกษตรอินทรยี์ ในระบบการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ 
(THAI MOOC)  
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 13,090,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 13,090,000 บาท 
    6.3 กิจกรรมหลัก 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านชัยประสิทธ์ิ หมู่ที่ 1  
งบประมาณ 190,755 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด -  บาท 
งบกรม/กระทรวง  190,755 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน       -       บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน       -       บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน       -       บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 90,755 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านชัยประสิทธ์ิ  

    6.4 กิจกรรมหลัก 4 ประชาสัมพันธ์เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร การจดัวิทยุคุยข่าวชาวเกษตร  
งบประมาณ 84,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด -  บาท 
งบกรม/กระทรวง  84,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน       -       บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน       -       บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน       -       บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 42,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 42,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
   ประชาสัมพันธ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร การจดัวิทยุคุยขา่วชาว
เกษตร 

    6.5 กิจกรรมหลัก 5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว,อปท.อำเภอเลิงนก
ทา,อปท.อำเภอทรายมลู 

ปีงบประมาณ 2565 
อ.ป่าต้ิว 
  - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
อ.เลิงนกทา 
  - โครงการขยายผลศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา 
ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา 
    - ด้านการปรับปรุงดิน,พืช,ประมง,ปศุสัตว์ และการตลาด 
อ.ทรายมูล 
  - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    6.6 กิจกรรมหลัก 6 ก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรูเ้กษตรนวตักรรมใหม่เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
งบประมาณ 28,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 9,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 9,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 9,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรมใหม่เฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    6.7 กิจกรรมหลัก 7 ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 32,840,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  32,840,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 32,780,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว,อปท.อำเภอเมือง 

ปีงบประมาณ 2565 
อ.ป่าต้ิว 
   - ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ.เมือง 
   - ส่งเสริมการทำไร่นาสวนผสมหรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
   - หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    6.8 กิจกรรมหลัก 8 ส่งเสริมเกษตรตัวอยา่ง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 90,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  90,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมเกษตรตัวอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    6.9 กิจกรรมหลัก 9 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 
    6.10 กิจกรรมหลัก 10 จัดตัง้ศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง "ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน" บ้าน
กลาง หมู่ 7 
งบประมาณ 90,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  90,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน" บ้าน
กลาง หมู่ 7 

    6.11 กิจกรรมหลัก 11 สร้างศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเชียงเพ็ง 
งบประมาณ 90,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  90,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
สร้างศูนยเ์รียนรู้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงตำบลเชียงเพ็ง 

    6.12 กิจกรรมหลัก 12 แหลง่เรียนรูส้่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
แหล่งเรียนรู้ส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานรากเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
    6.13 กิจกรรมหลัก 13 ก่อสร้างศูนย์เรยีนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 
งบประมาณ 600,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

ปีงบประมาณ 2565 
ก่อสร้างศูนย์เรียนรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง 

    6.14 กิจกรรมหลัก 14 ปรับปรุงแหล่งเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – 
๑๒ 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

ปีงบประมาณ 2565 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 

    6.15 กิจกรรมหลัก 15 การปลูกพืชผักสวน
ครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 240,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  240,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 80,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 80,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 80,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 
การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    6.16 กิจกรรมหลัก 16 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์บริเวณหนองเกษตร ตำบลหัวเมือง 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  30,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 10,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 10,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 10,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรยี์บริเวณหนองเกษตร ตำบลหัวเมอืง 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 - 2565 
9.  งบประมาณ 150,671,025 บาท 

งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 25,773,070 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 4,167,955 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,730,000 บาท 

10. ผลผลิต (output) เกษตรกรและนักเรียนรายเก่าและรายใหม่รับทราบแนวทางการทำเกษตร
อินทรีย์วิถียโสธรและความเข้าใจประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์
แนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรยี์วถิียโสธร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการดำเนิน
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีความรู้  ทักษะในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางการเกษตรและ
ดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานที่ 2 : ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่เต็มศักยภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ (1) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล        จังหวัดยโสธรได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนา

จังหวัดยโสธร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ว่า “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ 
เมืองแห่งวิถีอีสาน” โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบ
วงจร ตามโมเดลเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร  ตั้งแต่ต้นทาง (การผลิต) กลางทาง 
(การแปรรูป) และปลายทาง (การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งมีการ 
บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนทุกภาคส่วน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีดั่งเดิมตามวิถีอีสานเพื่อเสริมสร้างความโดดเด่น โดยเน้นให้
ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
     การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร เน้นการดำเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเกษตรอินทรีย์
วิถียโสธรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ที่ครอบคลุมทั้งด้านข้าว พืชเศรษฐกิจ      
ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ให้ได้จำนวน 250,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2564 และ
เป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ก้าวไกลสู่สากล ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
เกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสม และควรมีการขยาย
พื้นที่ปลูกเพื่อให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาด สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรได้ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 
ให้มากข้ึน 
3. เพื่อลดต้นทุนการผลติและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  

1. มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า  
5,000 ไรต่่อปี  
2. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเลือกเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไดอ้ย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย พื้นที่ในจังหวัดยโสธร 
6. กิจกรรมหลัก  
6.๑  กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลติข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้
มาตรฐาน 
งบประมาณ 104,229,620 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
1. ประชุมคณะทำงานฯ 
2. สัมมนาเครือข่ายเกษตรอินทรยี์ 
3. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 
4. ระบบการรับรองเกษตรอินทรยี์แบบมีส่วนร่วม PGS และมาตรฐานอ่ืนๆ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบพัฒนาจังหวัด  15,585,820  บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 3,136,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 3,136,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,535,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,453,420 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 3,325,400 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  32,723,800 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัด งบประมาณ 10,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 2,000,000 บาท 
สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด งบประมาณ 3,267,800 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 867,800 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 600,000 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 19,456,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,356,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 5,000,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  55,920,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 27,960,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 27,960,000 บาท 

 
5. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และพื้นท่ีอื่น
ที่มีศักยภาพ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

6.๒  กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุง
ดินการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
งบประมาณ 85,914,120 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 6,123,620 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 583,020 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,270,300 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,270,300 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  79,790,500 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัด งบประมาณ 2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 500,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง”   
    1.1 ประชุมชี้แจงร่วมกับ อบต./อบท./เกษตรกรในพื้นที่เพ่ือคัดเลือก
พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ 
    1.2 ติดต่อประสานงาน จัดการประชุมเตรยีมงาน 
    1.3 จัดงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจัดทำแปลงสาธิต ไถกลบตอซัง/
หว่านเมลด็พันธ์ุพืชปุ๋ยสด 
    1.4 รายงานผลการดำเนินงาน  
2. ผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทานและสนบัสนุนเมลด็พันธ์ุพืชปุ๋ยสดเพื่อ
ปรับปรุงบำรุงดิน 
    2.1 คัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกลุ่ม
เดิมเขม้แข็ง เพื่อต่อยอดเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย ์
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดิน 77,290,500 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 17,107,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 17,107,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,862,500 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 17,107,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 17,107,000 บาท 

    2.2 ประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน ช้ีแจงรายละเอียดกับเกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 
   2.3 จัดหาวสัดุการผลิตปุย๋ฯและปัจจัยการผลิตอื่นๆ 
    2.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรยี์คุณภาพสูง 
    2.5 จัดงานวันสาธติการผลติปุย๋หมักสตูรพระราชทาน 
    2.6 สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์คณุภาพสูงและเมลด็พันธ์ุพืชปุ๋ยสดแกเ่กษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 
    2.7 การตดิตามประเมินผล จดัทำรายงาน 

6.3  กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนท่ี
การเกษตร  
งบประมาณ 186,218,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  22,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 11,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 11,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน  - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน  - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  164,218,000 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร งบประมาณ 154,218,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 40,360,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 40,360,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 35,900,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 16,598,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 21,000,000 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดยโธร งบประมาณ 10,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 10,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. สนับสนุนสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนท่ีทำการเกษตร
อินทรีย์ เช่น การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การก่อสร้าง
แหล่งน้ำชุมชน การพัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
2. ควบคุม ตดิตามงานก่อสร้าง 
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
4. สนับสนุนระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

6.4  กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนา Smart Farmer 
งบประมาณ 18,502,580 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  3,325,450 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,454,650 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 235,400 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 235,400 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
 

ปีงบประมาณ 2565 
1. อบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์เครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
2. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. อบรม Smart Farmer (SF), Yasothon Young Farmer Club (YFC), 
Young Smart Farmer (YSF) สู่การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร 
4. อบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการเกษตร 
5. จัดทำแปลงต้นแบบ Smart Farm   
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งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  15,177,130 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร  6,500,000   บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,300,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
4,350,000  บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,175,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,175,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน     -            บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน     -            บาท 
งบประมาณปี 2565   จำนวน     -            บาท 
สนง.ประมงจังหวัด งบประมาณ  1,180,000 
บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 236,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 236,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 236,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 236,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 236,000 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร งบประมาณ 
2,188,450 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 414,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 414,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 480,750 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 414,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 465,700 บาท 
สนง.ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดยโสธร งบประมาณ 
958,680 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 224,760 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 183,480 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 183,480 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 183,480 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 958,680 บาท 
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การจัดการดินเพื่อลดต้นทุน
การผลิตและการเพิ่มผลิตทางการเกษตร 
งบประมาณ ๑,๐๒๒,๔๐๐บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  ๑,๐๒๒,๔๐๐  บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1) อบรมสร้างการรับรู้กระบวนงานการบริหารจัดการดินและปุ๋ยอย่าง
ถูกต้อง 
2) สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ใช้สอยภายในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
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- งบประมาณปี 2565 จำนวน ๑,๐๒๒,๔๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -  บาท 
 

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 เพิ่มประสทิธิภาพการใช้น้ำ
ในระดับไร่นา 
งบประมาณ ๔๔๘,๕๐๐ บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  ๔๔๘,๕๐๐  บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน ๔๔๘,๕๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -  บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
1. การถ่ายทอดความรู้แกเ่จ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
  - หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาสำหรบั
เจ้าหน้าท่ี  
  - หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คณุค่าสำหรับเกษตรกรและการใช้น้ำอยา่ง
มีประสิทธิภาพในระดับไร่นา  
2. จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ภายใต้ 
ศกพ.หลัก และ ศพก.เครือข่าย เพือ่เป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกร และขยายผลสู่พื้นที่ดำเนินการ  
3. การตดิตามนิเทศงานและการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 เพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพ่ือการส่งออกในพ้ืนทีทุ่่งกุลาร้องไห้  
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ 18,445,000 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 18,445,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 7,925,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 5,260,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 5,260,000 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
1. สรา้งการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน 
2. ออกตรวจตดิตามแปลงเกษตรกร 

6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ 
งบประมาณ 80,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  80,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมการผลติข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ 
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6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการผลิตข้าว
เหนียวพันธุ์ดี 
งบประมาณ 120,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  120,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมการผลติข้าวเหนยีวพันธุ์ด ี

6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 สนับสนุนกลุ่มเกษตร
อินทรีย ์
งบประมาณ 450,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  450,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 150,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม 

ปีงบประมาณ 2565 
สนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย ์

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน 
งบประมาณ 25,080,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  25,080,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 25,080,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม,อปท.อำเภอป่าติ้ว
,อปท.อำเภอทรายมลู,อปท.อำเภอเมือง 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 
  - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
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6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัย 
งบประมาณ 4,449,550 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4,449,550 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 4,449,550 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม,อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
  - ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัย 

6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
เกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน 
งบประมาณ 400,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมการผลติปุ๋ยเกษตรอินทรยีใ์นหมู่บ้าน 

6.14 กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมปลูกข้าวหอม
มะลิปลอดสารพิษ 
งบประมาณ 200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 

6.15 กิจกรรมหลักที่ 15 ส่งเสรมิการผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย ์
งบประมาณ 750,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมการผลติข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  750,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 250,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

6.16 กิจกรรมหลักที่ 16 ส่งเสรมิการผลิตข้าว
หอมมะลิปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
งบประมาณ 2,250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 750,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 750,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 750,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมการผลติข้าวหอมมะลิปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

6.17 กิจกรรมหลักที่ 17 ส่งเสรมิอาชีพในกลุ่มยุว
เกษตรกร 
งบประมาณ 600,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมอาชีพในกลุ่มยุวเกษตรกร 

6.18 กิจกรรมหลักที่ 18 ส่งเสรมิอาชีพเกษตรกร
อินทรีย์ 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย ์
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6.19 กิจกรรมหลักที่ 19 ขยายพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ขยายพื้นที่เกษตรอินทรยี ์

6.20 กิจกรรมหลักที่ 20 ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

6.21 กิจกรรมหลักที่ 21 ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ/ 
วิสาหกิจชุมชน 
งบประมาณ 900,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  900,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมกลุม่อาชีพ/ วิสาหกิจชุมชน 

6.22 กิจกรรมหลักที่ 22 พัฒนาอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
พัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน 
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- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 
6.23 กิจกรรมหลักที่ 23 ส่งเสรมิและพัฒนา
รากฐานทางการเกษตร 
งบประมาณ 190,935,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  190,935,000 
บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 190,935,000 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมและพัฒนารากฐานทางการเกษตร 

6.24 กิจกรรมหลักที่ 24 ส่งเสรมิการเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ 
งบประมาณ 360,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  360,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 120,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 120,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 120,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดสารพิษ 

6.25 กิจกรรมหลักที่ 25 ไถกลบตอซังข้าว 
งบประมาณ 3,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
 

ปีงบประมาณ 2565 
ไถกลบตอซังข้าว 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.26 กิจกรรมหลักที่ 26 ปรับปรุงบำรุงดินด้วย
อินทรียวัตถ ุ
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

ปีงบประมาณ 2565 
ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวตัถ ุ

6.27 กิจกรรมหลักที่ 27 ส่งเสรมิการทำปุ๋ย
ชีวภาพให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที ่

6.28 กิจกรรมหลักที่ 28 ผลิตขา้วปลอดภยั/ผลติ
ข้าวอินทรีย์ 
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 
ผลิตขา้วปลอดภัย/ผลิตข้าวอินทรยี์ 
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6.29 กิจกรรมหลักที่ 29 นาแปลงใหญ่ ลดการใช้
สารเคม ี
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

ปีงบประมาณ 2565 
นาแปลงใหญ่ ลดการใช้สารเคม ี

6.30 กิจกรรมหลักที่ 30 พัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ประเภทไฟฟ้า 
งบประมาณ 28,380,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  28,380,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอทรายมลู 

ปีงบประมาณ 2565 
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ประเภทไฟฟ้า 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 – 2565 

 
9. งบประมาณ 675,734,770 บาท   

งบพัฒนาจังหวัด 48,505,790 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 310,354,430 บาท 

งบองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 316,874,550 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. เกษตรกรมีความรู้ในกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้

มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. มีพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพิม่ขึ้น 5,000 ไร่ต่อปี 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 1. เกษตรกรผูป้ลูกข้าวในจังหวัดยโสธรมีความรู้และทักษะในการผลติข้าว
หอมมะลิให้ไดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับของผู้บรโิภคทั้งภายในและ
ต่างประเทศอยา่งแพร่หลายและเพิ่มปริมาณการผลติให้ได้ตามความต้องการ
ของตลาด  
2. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรียม์ีการพัฒนาการผลิตเขา้สู่การ
ทำการเกษตรตามโมเดลเกษตรอนิทรีย์วิถียโสธร โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรียส์ามารถลดต้นทุนการผลิต และ
เพิม่รายได้จากการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์ใหไ้ด้มาตรฐาน 
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๑.  ชื่อโครงการ (2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางกากรเกษตรที่หลากหลาย ผลิตพืชและสตัว์

เศรษฐกิจท่ีมีความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด
ยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรยี์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” และประเดน็
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเกษตรอินทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของเกษตรกรที่ปลูกข้าวอนิทรีย์ โดยผลผลติและผลพลอยได้จากการ
ปลูกข้าวสามารถนำกลับมาทำพืชเสริมอื่น หรือกิจกรรมเกษตรอื่น สร้าง
รายได้ประจำวันให้แก่เกษตรกรได ้เป็นการนำร่องตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด้านเกษตรอนิทรีย์ ส่งเสริมการสร้างรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกรอยา่งยั่งยืนรวมทั้งเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับขยายผลไปสู่เกษตรกร
ในจังหวัดอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีการทำเกษตรผสมผสานผลิต
พืชและสัตวเ์ศรษฐกิจ ตามความตอ้งการของตลาดและนำไปบริโภคเป็น
อาหารและประกอบเป็นอาชีพได้เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได ้  
๒. เพื่อขยายพื้นที่และจำนวนเกษตรกร การปลูกพืช ปศุสตัว์และสัตว์น้ำ
เพิม่ขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  

เกษตรกรจำนวน 9 อำเภอ ที่ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืช เศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสตัว์นำ้ให้มีองค์ความรู้ สามารถทำการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการเกษตรอินทรีย์  

5. พ้ืนที่เป้าหมาย เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
6. กิจกรรมหลัก   
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสรมิการเกษตร
ผสมผสานในพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์  
งบประมาณ 97,334,420 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  46,804,800 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 14,369,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 14,369,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 18,066,800 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
สำนักงานปศุสตัว์จังหวัดยโสธร 
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 
วิทยาลัยชุมชนและการอาชีพจังหวัดยโสธร 
 

ปีงบประมาณ 2563 
1. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ 
2. วิเคราะห์พื้นท่ี/คดัเลือกกลุ่มเกษตรกรเปา้หมาย/เกษตรกรอาสารว่มงาน
แปลงต้นแบบ 
3. อบรมเกษตรกรเทคโนโลยีการปลูกพืชภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม 
4. การจดัทำแปลงทดสอบ/แปลงต้นแบบ/และแปลงเรียนรู้ 
5. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลทดสอบ 
6. สรปุผลการทดลอง วันถ่ายทอดเทคโนโลย/ีเสวนา/ประเมินการยอมรับ/
เอกสารเผยแพร ่
7.วิเคราะห์พื้นท่ี/คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเปา้หมาย/เกษตรกรอาสารว่มงาน
แปลงต้นแบบ  
8. อบรมเกษตรกรเทคโนโลยโีรงปุย๋หมักแบบเติมอากาศ และเทคโนโลยีปุ๋ย
อินทรีย์ที่ได้จากการหมักแบบเตมิอากาศ 
9. การจดัสร้างโรงปุ๋ยหมักแบบอากาศต้นแบบ 
10. อบรมเทคโนโลยีการผลติและการใช้ชีวภัณฑ์  
11. การจัดทำศูนย์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศในการผลิตพืชอินทรียเ์พือ่ให้
ได้รับมาตรฐานสากล 
12. ส่งเสริมการเลีย้งปลาตะเพียนในพ้ืนท่ีนาอินทรีย์ 
13. อบรมเกษตรกรเลี้ยงกบในพ้ืนท่ีนาอินทรีย์ 
14. อบรมเกษตรกรผลติสตัว์น้ำอินทรีย์วิถียโสธร 
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งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  45,289,620 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยโสธร 
 งบประมาณ 33,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 11,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 11,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 11,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ปศุสัตว์จังหวัด งบประมาณ 1,200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
สนง.เกษตรจังหวัด งบประมาณ 5,100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ  
งบประมาณ 3,600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
สนง.ประมงจังหวัด  งบประมาณ 2,389,620 บาท   
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 796,540 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 796,540 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 796,540 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น 5,240,000 บาท 
อำเภอ งบประมาณ 5,240,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,620,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,620,000 บาท 
 
 
 
 

15.ส่งเสริมการผลิตพันธุ์พืชอินทรีย์และการขอรับรองมาตรฐาน 
16. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564  
   - 
 
ปีงบประมาณ 2565  
   - 
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6.๒  กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำเกษตร
ผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
งบประมาณ 47,301,630 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  47,301,630 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 23,301,630 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 47,301,630 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  
  1. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
  2. สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร 
  3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ยโสธร 
  4. สนง.ปศุสตัว์จังหวัดยโสธร 
  6. สนง.ประมงจังหวัดยโสธร 
  7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 
  8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ยโสธร 
  9. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 
  10. วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
  11. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร 
งบกรม/กระทรวง - บาท   
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์วิถียโสธร 
2. ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสง 
3. ส่งเสริมการผลิตพืชผัก 
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลติและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์
ระยะปรับเปลี่ยน 
5. เกษตรทฤษฎีใหม ่
6. อบรมประชาสมัพันธ์การสร้างเครือข่ายและพัฒนาเกษตรเพื่อผลติสินค้า
เกษตรอินทรีย ์
7. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ 
8. ส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย ์
9. สรา้งเครือข่ายศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคา้เกษตร 
(ศพก.) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยดี้านอาหารสตัว ์
10. เครือข่ายศูนย์บริการผลิตอาหารสตัว์ 
11. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรอินทรีย์และการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีเตม็ศักยภาพ 
12. การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
 

6.3  กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพการผลติ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ยโสธรขั้นพ้ืนฐาน (Yasothon Basic Organic 
Standard (BOS)) 
งบประมาณ 1,975,530 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  1,975,530 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 775,530 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 600,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง - บาท   
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. จัดประชุม สมันาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต  
ตามมาตรฐาน เกษตรอินทรียย์โสธรขั้นพ้ืนฐาน Yasothon Basic Organic 
Standard (Yaso BOS )  
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียย์โสธร  ข้ันพ้ืนฐาน Yasothon Basic Organic Standard 
(Yaso BOS)  
3. จัดการประชุม ช้ีแจง ทำความเข้าใจ การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียย์โสธรขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard 
(Yaso BOS)   
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาองค์ความรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียย์โสธรขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard 
(Yaso BOS) สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ  
5. การตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yasothon 
Basic Organic Standard (Yaso BOS)   
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.4  กิจกรรมหลักที่ 4 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 
100% 
งบประมาณ 1,522,800 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  1,522,800 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 661,400 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 661,400 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง - บาท   
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. สำรวจข้อมูลหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และจัดเวทีแบบ 
มีส่วนร่วม 
2. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และฝึกปฏิบัตดิ้านพืช  ประมง ปศุสตัว ์การ
บริหารจดัการดินและน้ำ ฯลฯ 
3. ประกาศหมู่บ้านเกษตรอินทรยี ์100 % 
 

6.5  กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่
งบประมาณ 19,200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  -  บาท 
งบกรม/กระทรวง 19,200,000 บาท  
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
12,950,000 บาท 
 - งบประมาณปี 2561 จำนวน 4,615,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 4,615,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 60,000 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร 6,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,250,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น – บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเปน็ต้นทุนการประกอบกิจกรรม 
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6.6 กิจกรรมหลัก 6 โครงการพฒันาการเกษตร
ครบวงจรในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ 
งบประมาณ 9,200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง 8,800,000 บาท   
สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดยโสธร 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 100,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. อบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการเกษตร  
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3. การบริหารจดัการกลุ่มและเช่ือมโยงตลาด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร 2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
สนง.สหกรณ์จังหวัดยโสธร 18,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 บริหารจดัการพื้นท่ีด้าน
การเกษตร (Zoning) 
งบประมาณ 38,183,600 บาท  
งบกรม/กระทรวง 38,183,600 บาท   
สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร 22,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 4,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 4,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 4,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 4,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 4,500,000 บาท 
สนง.ประมงจังหวัด  135,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 27,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 27,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 27,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 27,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 27,000 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร 12,794,700 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,867,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,867,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,094,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,867,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 4,099,700 บาท 
สนง.ปฎิรูปท่ีดินจังหวัดยโสธร  2,753,900 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 550,780 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 550,780 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 550,780 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 550,780 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 550,780 บาท 
 

ปีงบประมาณ 2564 
1. อบรมเกษตรกรในการปรับเปลีย่นกิจกรรมด้านการเกษตรตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) เป้าหมาย 500 ราย 
2. จัดทำแปลงปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เป้าหมาย 500 แปลง 
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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6.8  กิจกรรมหลักที่ 8 โครงการพระราชดำร ิ
งบประมาณ 16,452,350 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด - บาท 
งบกรม/กระทรวง  15,892,350  บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร1,900,000บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
สนง.ประมงจังหวัด  654,600 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 130,920 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 130,920 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 130,920 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 130,920 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 130,920 บาท 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร  5,068,250 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,134,750 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,134,750 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 993,250 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,134,750 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 670,750 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร 3,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 700,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 700,000 บาท 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 
4,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 850,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 850,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 850,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 850,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 850,000 บาท 
สนง.ปฎิรูปท่ีดินจังหวัดยโสธร  519,500 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 103,900 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 103,900 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 103,900 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 103,900 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 103,900 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น 560,000 บาท 
อำเภอทุกอำเภอ งบประมาณ 560,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการพระราชดำริ รวมทั้งการ
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นท่ีบริเวณหนองอึ่ง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
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- งบประมาณปี 2561 จำนวน 280,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 280,000 บาท 
6.9  กิจกรรมหลักที่ 9 เพิ่มศักยภาพการผลิตโค
เนื้อคุณภาพด ี
งบประมาณ 3,473,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 3,473,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,073,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน – บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  -  บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 
 

งบประมาณปี 2563 
1. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้ 
2. อบรมเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ 
3. อบรมการตัดแต่งผลิตภณัฑเ์นือ้โค 
4. สรา้งโรงตดัแต่งผลิตภัณฑเ์นื้อโค 
5. จัดระบบขนส่งซากโคเนื้อ/ผลิตภัณฑเ์นื้อโคแช่แข็ง 
งบประมาณปี 2564 
         - 
 
 
งบประมาณปี 2565 
         - 
 

6.10  กิจกรรมหลักที่ 10 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้อ
อินทรีย์ 
งบประมาณ 6,063,140 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 5,613,140 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,806,570 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 2,806,570 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  -  บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น 450,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 450,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอเลิงนกทา 

งบประมาณปี 2565  
๑. ประชุมชี้แจง/รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน ๒,๕๐๐ ราย และจัดตั้งกลุ่มโคเนื้อเพื่อพัฒนาสู่ระบบโคเน้ืออินทรีย์  
จำนวน ๙ กลุ่มๆละ ๑๐ ราย 
๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เกษตรกรเพื่อปรับระบบการเลี้ยงโคเน้ือแบบ
ประณีต (Intensive farm) จำนวน ๒,๕๐๐ ราย 
๓. จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อพัฒนาสู่ระบบโคเน้ืออินทรีย์ จำนวน ๙ 
กลุ่ม เกษตรกร ๙๐ ราย  
๓. สนับสนุนวัสดุฝึกอบรม ปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรนำไปทดรองปลูกเพื่อจัดทำ
แปลงพืชอาหารสัตว์ 
๔. ติดตามให้คำแนะนำ 
๕. สรุป/ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 

6.11  กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการเลี้ยงแม่
พันธุ์ไก่ไข่เพื่อผลิตไก่ลูกผสมพันธ์ุพื้นเมืองในระบบ
อินทรีย์ 
งบประมาณ 2,392,720 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 2,392,720 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,083,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 

งบประมาณปี 2565  
(๑) พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
(๒) จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
(๓) ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองในระบบอินทรีย์
ให้แก่เกษตรกร 
(๔) ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมสนับสนุนด้านการผลิตท่ีจำเป็นมอบให้
เกษตรกรเป้าหมาย 
(๕) ออกทำการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 



224 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 654,860 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 654,860 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  -  บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 

(๖) ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
(๗) ขอรับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 

6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
งบประมาณ 24,780,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 4,451,400 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 4,451,400 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  20,328,600 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
20,328,600 บาท 
งบประมาณปี 2563 จำนวน 20,328,600 บาท 
งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี 2565 จำนวน – บาท 

งบประมาณปี 2563  
1. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน 
2. การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน 
3. การฝึกปฏิบัตดิ้านเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านพืช ประมง ปศุสตัว์ ดนิ แปร
รูป การบริหารจดัการน้ำ ฯลฯ 
4. การส่งเสริมและขับเคลื่อนหมูบ่้านเกษตรกรรมยั่งยืน 
5. การจดังานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด 
6. การตดิตามประเมินผลโครงการ 
7. กิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน 
 

งบประมาณปี 2564 
         -  
 

งบประมาณปี 2565 
         -  

6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณ 335,6000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  335,600 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 135,600 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - บาท 

งบประมาณปี 2565 
   อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

6.14 กิจกรรมหลักที่ 14 อนุรักษ์พันธุกรรมข้าว
พื้นเมืองจังหวัดยโสธร 
งบประมาณ 456,500 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  456,500 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 206,500 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 250,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - บาท 

งบประมาณปี 2565 
   อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดยโสธร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.15 กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน 
งบประมาณ 2,462,800 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  2,462,800 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,231,400 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,231,400 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - บาท 
 
 
 

งบประมาณปี 2565 
   พัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

6.16 กิจกรรมหลักที่ 16 ส่งเสรมิการปลูกผัก
ปลอดภัย 
งบประมาณ 80,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  80,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม 

งบประมาณปี 2565 
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง 

6.17 กิจกรรมหลักที่ 17 อบรมเกษตรกร 
ผู้ปลูกถั่วลสิง 
งบประมาณ 80,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  80,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 
 
 
 
 

งบประมาณปี 2565 
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง 
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6.18 กิจกรรมหลักที่ 18 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแบบทฤษฎีใหม ่
งบประมาณ 400,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ แบบทฤษฎีใหม่ 

6.19 กิจกรรมหลักที่ 19 ส่งเสริมปลูกแตงโม
อินทรีย์ หมู่ที่ 1,6 
งบประมาณ 1,200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1,200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมปลูกแตงโมอินทรยี์ หมู่ที่ 1,6 

6.20 กิจกรรมหลักที่ 20 เพ่ิมศักยภาพกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
งบประมาณ 200,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

งบประมาณปี 2565 
เพิ่มศักยภาพกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 

6.21 กิจกรรมหลักที่ 21 ส่งเสริมและผลิตพืชสมุนไพร 
งบประมาณ 60,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมและผลิตพืชสมุนไพร 
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6.22 กิจกรรมหลักที่ 22 ผลิตขา้วอินทรีย์ ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ข้าวปลอดภยั ต่อยอดจากโครงการ
ข้าว GAP หมู่ ๖ 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 
 

งบประมาณปี 2565 
ผลิตขา้วอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ข้าวปลอดภัย ต่อยอดจากโครงการข้าว 
GAP หมู่ ๖ 

6.23 กิจกรรมหลักที่ 23 วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

งบประมาณปี 2565 
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

6.24 กิจกรรมหลักที่ 24 ส่งเสรมิการปลูกพืชผัก
อินทรีย์ 
งบประมาณ 450,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  450,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 150,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย ์

6.25 กิจกรรมหลักที่ 25 ส่งเสรมิการจัดไร่นาสวน
ผสม 
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 
 
 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมการจัดไร่นาสวนผสม 
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6.26 กิจกรรมหลักที่ 26 ส่งเสรมิเศรษฐกิจ
พอเพียงและปลูกพืชปลอดสารพษิบ้านกลางหมู7่ 
งบประมาณ 90,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  90,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและปลกูพืชปลอดสารพิษบ้านกลางหมู7่ 

6.27 กิจกรรมหลักที่ 27 พัฒนาการเรยีนรู้การทำ
เกษตรทฤษฎีใหมภ่ายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 90,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  90,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

งบประมาณปี 2565 
พัฒนาการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.28 กิจกรรมหลักที่ 28 ทฤษฏีใหม่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 450,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  450,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 150,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

งบประมาณปี 2565 
ทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6.29 กิจกรรมหลักที่ 29 สนับสนุนการเลีย้งปลา
ในกระซังในลำเซ หมู่ 6 
งบประมาณ 180,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  180,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 60,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 
 
 
 

งบประมาณปี 2565 
สนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระซังในลำเซ หมู่ 6 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.30 กิจกรรมหลักที่ 30 ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดำร ิ
งบประมาณ 180,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  180,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 60,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

งบประมาณปี 2565 
ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 

6.31 กิจกรรมหลักที่ 31 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
งบประมาณ 190,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  190,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 130,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย,อปท.อำเภอ
เลิงนกทา 
 
 

งบประมาณปี 2565 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

6.32 กิจกรรมหลักที่ 32 เกษตรอินทรีย์ ภายใน
เขตตำบลม่วง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

งบประมาณปี 2565 
เกษตรอินทรีย์ ภายในเขตตำบลมว่ง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 

6.33 กิจกรรมหลักที่ 33 สนับสนุนกลุ่มผลิตปุย๋
อินทรีย์ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที ่๑–๑๒ 
งบประมาณ 150,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
 

งบประมาณปี 2565 
สนับสนุนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียภ์ายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑–๑๒ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.34 กิจกรรมหลักที่ 34 ส่งเสรมิการปลูกพืช
เกษตรอินทรีย์ในตำบลสงยาง 
งบประมาณ 600,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรียใ์นตำบลสงยาง 

6.35 กิจกรรมหลักที่ 35 ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงสตัว์ 
ปลูกพืชผัก เกษตรอินทรยี์) 
งบประมาณ 600,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

งบประมาณปี 2565 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลีย้งสัตว์ 
ปลูกพืชผัก เกษตรอินทรยี์) 

6.36 กิจกรรมหลักที่ 36 เลี้ยงโคแม่พันธ์ุเพื่อผลติ
ลูกโคเนื้อคณุภาพ 
งบประมาณ 24,633,700 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  24,633,700 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 24,633,700 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

งบประมาณปี 2565 
     - เลี้ยงโคแม่พันธ์ุเพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพ 

6.37 กิจกรรมหลักที่ 37 ส่งเสรมิการเลี้ยงแพะ
เนื้อผลติลูกแพะเพื่อการส่งออก 
งบประมาณ 1,300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  1,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

งบประมาณปี 2565 
     - ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อผลติลูกแพะเพื่อการส่งออก 

7. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 – 2565 
9. งบประมาณ 303,117,790 บาท 

งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 139,868,720 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 150,949,070 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 12,300,000 บาท 

10. ผลผลิต (output) 1. เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการ มคีวามรู้และสามารถทำตามหลักเกษตร
ผสมผสานได ้
๒. เกษตรกรมีความรู้  ทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรดา้นพืช 
ปศุสัตว์ ประมงที่หลากหลายมีรายได้เพิม่ขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ขยายโอกาสและส่งเสรมิให้เกษตรกรมีความรูค้วามสามารถในการดำเนิน
กิจกรรมการเกษตร 
 2. เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่
หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรและดำเนินชีวิตด้วยการ
พึ่งพาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานที่ 3 : เพ่ิมความสามารถในการรับซ้ือและส่งเสริมการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่าย

เกษตรอินทรีย ์
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดยโสธร มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำ

นา และเกษตรอื่น ๆ โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักท่ีเกษตรกรเพาะปลูกมากท่ีสดุในจังหวัดยโสธร และข้าวหอมมะลิยังเป็น
ที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
สามารถสรา้งรายได้เข้าสู่จังหวัดยโสธร โดยเฉพาะ “ข้าวหอมมะลิปลอดภัย 
และข้าวหอมมะลิอินทรีย์” ประกอบกับ จังหวัดยโสธร ได้กำหนดวสิัยทัศน์
จังหวัดยโสธร เป็น ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน ซึ่งมีการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรอินทรยี์วิถียโสธร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ โดยจังหวัดยโสธร เล็งเหน็ถึงความจำเป็นของความร่วมมือในทุก
ภาคส่วนในการดำเนินการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ ท้ังด้านพืช ผัก ปศุสัตว์ 
และประมง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตเพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ก้าวไกลสู่สากล ทำให้มีการทำเกษตรอินทรยีท์ี่
หลากหลายเพิ่มขึ้น นอกจากข้าวอนิทรีย์แล้ว ยังมี พืช ผักอื่น ๆ ปศสุัตว์ 
และประมง ท่ีมุ่งพัฒนาให้เป็นอาหารปลอดภัย และเป็นเกษตรอินทรีย์ อีก
หลากหลายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น สำนกังานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จึงได้
จัดทำโครงการยกระดับการแปรรปูอุตสาหกรรมเกษตรอินทรยี์และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ  และนวตักรรมที่จำ
เป็นมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร 
ที่สนใจในการพัฒนาการแปรรูปสนิค้าเกษตรอินทรยี์ ท้ังนี้ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมา
พัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  

สินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนายกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อม
พัฒนาฉลากและบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

6. กิจกรรมหลัก  

    6.1 กิจกรรมหลัก 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ 
งบประมาณ 54,575,720 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 15,880,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 7,5000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 7,5000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 300,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
  1. ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์” 
  2. จัดหาอุปกรณ์การตลาด 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 280,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  38,695,720 บาท 
สนง.สหกรณ์จังหวัดยโสธร 32,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 5,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 5,000,000 บาท 
-งบประมาณปี 2563 จำนวน 22,000,000 บาท 
-งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
-งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร 4,950,000 บาท 
- งบประมาณป2ี563 จำนวน  1,650,000 บาท 
- งบประมาณป2ี564 จำนวน  1,650,000 บาท 
- งบประมาณป2ี565 จำนวน  1,650,000 บาท 
สนง.ประมงจังหวัดยโสธร 1,745,720 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน  872,860 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน  872,860 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน  - บาท 
 
    6.2 กิจกรรมหลัก 2 : ยกระดับการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตร
อินทรีย ์  
งบประมาณ 28,237,700 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 5,284,800 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 790,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 790,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,260,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,410,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,034,800 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  12,994,300 บาท 
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 880,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 440,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 440,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร 7,750,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,550,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,550,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,550,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,550,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1) สำรวจกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกกลุ่มที่มศีักยภาพในการพัฒนาเข้าร่วม
โครงการ 
2) พัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรยี์ พร้อมพัฒนาฉลากและ
บรรจภุัณฑ์ จำนวน 6 ผลิตภณัฑ ์
3) ติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานโครงการ ฯ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สนง.ประมงจังหวัดยโสธร 4,364,300 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 872,860 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 872,860 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 872,860 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 872,860 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 872,860 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น 9,958,600 บาท 
อำเภอทุกอำเภอ งบประมาณ 9,958,600 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 4,979,300 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 4,979,300 บาท 
    6.3 กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรียโ์ดยใช้นวัตกรรม 
งบประมาณ 41,457,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 15,632,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 6,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 6,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,188,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,144,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
 งบองค์กรปกครองท้องถิ่น 25,825,000 บาท 
งบประมาณ 25,825,000บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 12,912,500 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 12,912,500 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
1) สำรวจกลุม่เป้าหมาย และคัดเลือกกลุ่มที่มศีักยภาพในการพัฒนาเข้ารว่ม
โครงการ  จำนวน 5 กลุ่ม 
2) พัฒนาการแปรรูปสนิค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมพัฒนาฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์ จำนวน 5 กลุ่ม 5 ผลติภณัฑ ์
3) ตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ฯ 

 
 

    6.4 กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ (วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SME/
สถาบันเกษตรกร)  
งบประมาณ 9,879,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 4,879,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,670,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,670,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน  500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 539,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  5,000,000 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัด งบประมาณ  5,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,000,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
1) ประชาสมัพันธ์โครงการ 
2) สำรวจข้อมูล รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
3) จัดการสัมมนา/ฝึกอบรมทักษะและความรู้ด้านต่างๆ เช่น การตลาด 
การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี การเข้าถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ การนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นการบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) ฯลฯ 
4) ติดตามและประเมินผล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท 
งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท 
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 เพิ่มศักยภาพการแปรรปู
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร 
งบประมาณ 4,742,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  4,742,000 บาท 
สนง. สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,371,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 2,371,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สนง. สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
                โรงพยาบาลกุดชุม 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
๑. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร เพิ่มพื้นที่ปลูกสมุนไพร และพัฒนาการแปรรูป
สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยวัตถดุบิสมุนไพรจากเกษตรกรเช่ือมโยงเข้าสู่
โรงงานแปรรูป งบประมาณ 171,000 บาท 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนให้มลูนิธิการแพทย์แผนไทยกุดชุมจ้าง
โรงงานผลติยาสมุนไพรโรงพยาบาลกุดชุม แปรรูป ผลิตยาและเครื่องสำอาง
สมุนไพรจากกลุม่ปลูกสมุนไพร งบประมาณ 1,500,000 บาท 
๓. จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าวัตถุดบิแปรรูปสมุนไพร ผลิตภณัฑย์าจาก
สมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมนุไพรมลูนิธิแพทย์แผนไทยกุดชุม 
งบประมาณ 700,000 บาท 
 

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.ดงเจริญ 
งบประมาณ 2,400,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2,400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 600,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ต.ดงเจริญ 
 

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 โรงสีข้าวชุมชนพร้อมทั้ง
ดูแลผลิตภัณฑ์สนิค้าข้าวกลอ้ง ขา้วเกษตรอินทรีย์ 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 
โรงสีข้าวชุมชนพร้อมท้ังดูแลผลิตภัณฑส์ินค้าข้าวกล้อง ข้าวเกษตรอินทรีย์ 
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6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสรมิอาชีพด้านการแปร
รูปอาหาร 
งบประมาณ 60,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร 

6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสรมิอาชีพด้าน
การเกษตร 
งบประมาณ 60,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  60,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 20,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 ศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพชุมชน 
งบประมาณ 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ 2565 
 ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพชุมชน 

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสรมิการแปรรูป
ผลผลติเกษตร 
งบประมาณ 90,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด  - บาท 
งบกรม/กระทรวง งบประมาณ  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  90,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลติเกษตร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 – 2565 
9.  งบประมาณ 143,801,420 บาท 

งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 41,675,800 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 61,432,020 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 40,693,600 บาท 

10. ผลผลิต (output) สินค้าเกษตรอินทรียไ์ดร้ับการพัฒนายกระดับการแปรรูปผลติภณัฑ์ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร 

สามารถนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นมาพัฒนายกระดับสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
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แผนงานที่ 4 : เพ่ิมตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมศักยภาพและกลยทุธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศให้

หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ซึ่งในแผนพัฒนาได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มุ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน      
     2. จังหวัดยโสธร กำหนดวิสัยทัศน์ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมือง
แห่งวิถีอีสาน” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์ครบวงจร และได้มาตรฐาน  เพื่อให้มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
และหลากหลายชนิดมากขึ้น มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน
หลายหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนการ
นำกลุ่มเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น มีการ
พัฒนาด้านการตลาด สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย รวมทั้ งเพื่ อสร้าง
ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
     3. ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนไปสู่กระแสรักสุขภาพ การ
คำนึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ส่งผลให้ความต้องการของสินค้าที่มี
คุณลักษณะดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประกอบกับสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยที่จังหวัดยโสธรส่งเสริมให้มีการผลิตยังไม่
มีตลาดที่รองรับแน่นอน และสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยังขาดทักษะทางด้าน
การตลาด และการเข้าถึงตลาดอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนิน
กิจกรรมด้านการตลาดที่สอดรับกับผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธรที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ให้มีความต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการผลิต
การตลาดสู่เกษตรอินทรีย์ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด และขยายโอกาสการ
จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและการค้าทั้งใน
และต่างประเทศ 
2. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
ให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักและมั่นใจในคุณภาพสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 
3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ การพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของส่วนราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 2.5 

(จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 
5. พ้ืนที่เป้าหมาย - ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

- ในพื้นที่จังหวัดอื่นต่างภูมิภาค และประเทศอาเซียน 
6. กิจกรรมหลัก  

    6.1 กิจกรรมหลัก 1 : เพ่ิมช่องทางตลาดและ
การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรียท์ั้งในและ
ต่างประเทศ 
งบประมาณ 77,240,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 10,720,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 4,710,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 4,710,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  910,000  บาท 
สนง.สหกรณ์จังหวัดยโสธร 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
สนง.ประมงจังหวัดยโสธร 310,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 62,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 62,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 62,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 62,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 62,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น 65,610,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 65,610,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอเมืองยโสธร 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
1. จัดกิจกรรม In-Store Promotion  
2. จัดกิจกรรม MOU ซื้อขายสินคา้เกษตรอินทรีย์  
3. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินคา้ และเจรจาธรุกิจ  
4. จัดพบปะระหว่างผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร หน่วยงาน 
ภาครัฐ กับเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรยี์ ของจังหวัด      
ในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด  
5. จัดพบปะและเช่ือมโยงตลาด Modern Trade กับเกษตรกร
ผู้ประกอบการสินคา้เกษตรอินทรยี์ของจังหวัด   
  
ปีงบประมาณ 2564 
          - 
 
 
ปีงบประมาณ 2565 
          - 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    6.2 กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาตลาดเกษตร
อินทรีย ์
งบประมาณ 24,080,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 5,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  1,500,000 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัด งบประมาณ  1,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 300,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น 17,580,000 บาท 
อำเภอทุกอำเภอ งบประมาณ 17,580,000บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 8,790,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 8,790,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2563 
1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โครงการร่วมลงขันชวนกันทำนา 
ของจังหวัดยโสธร และประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนง   
2. พัฒนาระบบ ดูแลบริหารจดัการเว็ปไซต์ตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร
อินทรีย์   
3. ฝึกอบรม ให้ความรูด้้านการตลาด  เทคนิคการทำตลาดสินค้าออนไลน์  
การสร้าง STORY และสร้างมลูค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและผลิตภณัฑ์  
4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดสนิค้าเกษตรอินทรยี์ในรูปแบบตา่งๆ 
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนง  
 
ปีงบประมาณ 2564 
           - 
 
ปีงบประมาณ 2565 
           - 
 
 
 
  

6.3 กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
เกษตรอินทรีย ์
งบประมาณ 5,540,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  3,540,000 บาท 
สนง.พาณิชย์จังหวัด งบประมาณ2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,000,000 บาท 
สนง.ประมงจังหวัด งบประมาณ  540,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 108,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 108,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 108,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2562 
1. สรา้ง website การซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรยี์ของจังหวัดยโสธร 
2. พัฒนาฐานข้อมูล สนบัสนุนข้อมูลด้านการผลิต การตลาดเชิงลึกทั้งใน
และต่างประเทศ 
3. การบริหารจดัการ website 
4. กิจกรรมนำเสนอทางวิชาการ 
5. ติดตามผลและประเมินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2563 
          - 
ปีงบประมาณ 2564 
          - 
 
ปีงบประมาณ 2565 
          - 
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- งบประมาณปี 2564 จำนวน 108,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 108,000 บาท 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด งบประมาณ  
1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 
6.4 กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 
งบประมาณ 8,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 4,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน       -           บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน       -           บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน       -           บาท 
ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  4,000,000 บาท 
สนง.เกษตรจังหวัด งบประมาณ  2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 500,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
งบประมาณ  1,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 300,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 300,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 

ปีงบประมาณ 2562 
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรอินทรีย์ สร้างความเขม้แข็ง 
สร้างความสามัคคี สรา้งรายได้เข้าสู่ชุมชน 
2. ร้านอาหารเช่ือมโยงการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 
ปีงบประมาณ 2563 
          - 
ปีงบประมาณ 2564 
          - 
ปีงบประมาณ 2565 
          - 
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6.5 กิจกรรมหลัก 5 มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถี
ยโสธร 
งบประมาณ 8,350,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 6,350,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,350,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  2,000,000 บาท 
สนง.พาณิชย์จังหวัด งบประมาณ  2,000,000 
บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,000,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น – บาท 

ปีงบประมาณ 2563 
1. จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรยี์และสินค้า 
 เกษตรปลอดภัย งานแสดงและจำหน่ายสินคา้ และเจรจาธุรกิจ          
2. กิจกรรมนำเสนอองค์ความรูด้้านเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดและ 
การพัฒนาสรา้งความเข้าใจให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเกษตรอินทรีย์  
 
ปีงบประมาณ 2564 
         - 
 
 
ปีงบประมาณ 2565 
         - 

6.6 กิจกรรมหลัก 6 เพิ่มมูลค่าและช่องทางตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
งบประมาณ 8,729,475 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 8,729,475 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 4,720,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 4,009,475 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 
งบกรม/กระทรวง  - บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
1.การแสดงและจำหน่ายสนิค้าและการเจรจาจับคู่ธุรกจิ (Business 
Matching) 
     1) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 4 วัน จำนวน 100 คูหา   
 
2) จัดแสดงนิทรรศการเกษตรกรรมยั่งยืนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 
2.การเสริมสร้างเครือข่ายและภาพลักษณ์สินค้าข้าวอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธร 
โครงการลงขันชวนกันไปทำนา 
    1) กิจกรรมพัฒนาสร้างเครือข่ายเกษตรกรพี่เลีย้งโครงการลงขัน ชวนกัน
ไปทำนา    
   2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คลิปวิดีโอ แผ่นพับโบรชัวร์ ป้าย
สติ๊กเกอรต์ิดถุงข้าว โรลอัพ และอืน่ ๆ     
    3) ประชาสัมพันธ์โครงการลงขัน ชวนกันไปทำนา ณ สถานท่ีราชการ/
สถานท่ีเอกชน/ศูนย์การค้า จำนวน 5 ครั้ง  
   4) จัดกิจกรรมลงขันชวนกันไปทำนา  จำนวน 1 ครั้ง 
3.กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าและยกระดบัสินค้าเกษตรอินทรีย ์
เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรียด์้วยระบบการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 2 ชนิดสินคา้ 
1) การขึ้นทะเบียน/ต่อยอดการขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จำนวน 2 
ชนิดสินค้า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
      1.1) สำรวจ ศึกษา สินคา้ที่มีศักยภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด เพื่อการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
       1.2) จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพย์สินทางปญัญา 
หน่วยงานระดับจังหวัด/อำเภอกลุม่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจ 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร ์
      1.3) จัดประชุมกลุ่มรายสินค้าที่ได้รบัการคดัเลือกเพื่อรวบรวมข้อมูล
สำหรับยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
       1.4 ) ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบควบคมุคุณภาพมาตรฐานสินค้าสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
        1.5) จัดทำคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร ์
         1.6) ทดลองระบบควบคมุสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (จัดประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบคณุภาพจัดทำระบบสมาชิก จัดทำแบบประเมิน 
และตรวจสอบคณุภาพสินค้า  ใบรับรองสินค้าท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สรุป
รายชื่อผู้ผา่นการตรวจประเมิน 
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อวิทยุ/สื่อ
โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย 
3) จ้างเหมาทำบรรจภุัณฑ์ สินค้าละ 2 ชนิด 
4) เช่ือมโยงตลาดไม่น้อยกวา่ 2  ครั้ง (เข้าร่วมงานแสดงสินค้า/เข้าร่วมเจรจาจบัคู่ธุรกิจ) 

6.7 กิจกรรมหลัก 7 พัฒนาเกษตรกรเพื่อจัดตั้ง
กลุ่มธุรกิจรายสินค้า 
งบประมาณ 10,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด – บาท 
งบกรม/กระทรวง  10,000  บาท 
สนง.สภาเกตรกรจังหวัดยโสธร 10,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 10,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น - บาท 
 

ปีงบประมาณ 2565 
    - พัฒนาเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุม่ธุรกิจรายสินค้า 

7. หน่วยดำเนินงาน 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 
8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 – 2565 
9.  งบประมาณ 132,449,475 บาท 

งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 37,299,475 บาท 
งบกรม/กระทรวง 11,960,000 บาท 
งบองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 83,190,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10. ผลผลิต (output) 1. มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ผลิต กับ ผู้รับซื้อ 

2. มีช่องทางการตลาดและมูลค่าการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรยี์เพิ่มขึ้น 
3. สรา้งภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรยี์ เมืองแห่ง
วิถีอีสาน” ให้เด่นชัด ให้เป็นท่ียอมรับ แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และ
ผู้บริโภค 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มีพนัธมิตร
ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 
2. ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียม์ีช่องทางการ
จำหน่ายเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรยี์ทั้งในและ
ต่างประเทศรู้จักและมั่นใจในคณุภาพสินค้าเกษตรอินทรยี์ของจังหวัดยโสธร 
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แบบ จ.1-1/กจ1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว   
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน 
2.ความสำคัญของโครงการหลักการและเหตุผล การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มบีทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นกลไกหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคญัในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาศักยภาพในการรองรับดา้นการท่องเที่ยว จึงต้องมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีความพร้อมในการรองรับด้าน
การท่องเที่ยวและการค้า เพื่อเป็นการดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เมื่อจำนวนนัก ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจของประเทศมีความ
เข้มแข็ง มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวและ
การค้าให้เตบิโตได้อย่างมั่นคงมั่นคั่ง และยั่งยืน 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
การค้า 
2.เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3.เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายของ 
รัฐบาล 
4.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต 
5.เพื่อรักษา ส่งเสรมิ ต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เกิดมลูค่าทางวัฒนธรรม 
6.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และ
ข้าราชการในจังหวัดยโสธร  
7.เพื่อให้นักเรยีน นักศึกษา ประชาชน และข้าราชการในจังหวัดยโสธร          
นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
8. เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
ยโสธรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  
9. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดทำสื่อประชาสมัพันธ์ออนไลน์ให้แก่
ผู้ประกอบการและเครือข่ายการทอ่งเที่ยว  
10. เพื่อช่วยประชาสัมพันธเ์ส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก 
11. เพื่อเป็นการนำเสนอและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
ของชุมชน 

4.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ -รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.5 ต่อปี  
-จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อป ี

5. พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.กิจกรรมหลักของโครงการ  
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น 
1) โครงการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 
ถนนคนเดิน  จังหวัดยโสธร  จำนวน 1,000,000 
บาท 
2) โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตาม
รอยศาสตร์พระราชาเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดยโสธร 
จำนวน  800,000 บาท 
3) โครงการมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถ่ิน วิถีไทย 
จังหวัดยโสธร จำนวน 500,000 บาท 
4) โครงการประกวดมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม         
หนังประโมทัย จำนวน 300,000 บาท 
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเสน้ทางการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศลิปะและวัฒนธรรม 
จังหวัดยโสธร จำนวน   500,000 บาท 
6) โครงการอนรุักษ์สืบสาน ต่อยอด มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม  จำนวน 500,000 บาท 
7) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  จำนวน 300,000 บาท 
8) โครงการกจิกรรมส่งเสรมิเทศกาล ประเพณีและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร  จำนวน 
500,000 บาท 

งบประมาณรวม 41,034,600 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 41,034,600 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 13,500,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 13,500,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 6,134,600 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 3,500,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 4,400,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ :สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร/สนง.
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :เทศบาลเมอืงยโสธร/อำเภอ
ทุกอำเภอ/สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

 

 

 

จังหวัดยโสธรมีแหล่งเรยีนรู้ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น
สำคัญหลายแห่งที่สามารถนำมาเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง
และเศรษฐกิจท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานมติิทางวัฒนธรรม จึงจัดโครงการขึน้เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงามให้เกดิขึ้นกับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์และศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรใหเ้กิดเป็นรปูธรรมและ
ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำเนินโครงการ คือ ดำเนินการจดักิจกรรม
เสรมิสร้างปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนแบบครบวงจรชุมชนย่านเมืองเก่า
บ้านสิงห์ท่า มีเอกลักษณ์ทางชุมชนที่โดดเด่น เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สำคญัหลายอย่าง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโบราณที่มีความ
สวยงามและมีคณุค่าควรแก่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนและชุมชน 
ก่อให้เกดิคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน  รวมทั้ง
สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกดิความยั่งยืนสืบต่อไป  โดยมี
แนวทางในการดำเนินโครงการ คอื จัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในงานถนนคนเดิน“เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า” 
-จังหวัดยโสธร กำหนดจดัโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชาเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” 
จังหวัดยโสธร  เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ให้เกิดความยั่งยืน 
นำไปสู่การปฏิบตัิของประชาชนในวงกว้าง และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการนำทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ ทีม่ีความงดงามทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียง ผลติภัณฑ์ภูมิปญัญา ความงดงามทางธรรมชาติ 
ความรักสามัคคี เคารพเทิดทูน  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ของพลัง
บวรและประชาชนทุกคนในชุมชน มาเป็นเสน่ห์ดึงดดูนักท่องเที่ยว  ให้มาเยี่ยม
เยือนชุมชนคุณธรรมฯ สร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ชุมชน
อยู่ดีมีสุข                            
-การนำเอามรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบตัิที่ไดม้ีการสร้างสรรค์ สั่งสม 
ปลูกฝัง และสืบทอด ในชุมชนจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  มาสืบสาน สืบ
ทอด ต่อยอด พัฒนาให้มีองค์ความรู้  มีความเป็นอัตลักษณ์  และมคีวามโดดเด่น
ของชุมชน  สามารถนำเอาภูมิปญัญาเหล่านี้พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร ให้ยั่งยืนต่อไป 
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6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
ส่งเสริมงานประเพณจีำนวน 4 งาน คือ  
- งานประเพณีบญุบั้งไฟจังหวัดยโสธร จำนวน
4,500,000บาท 
- งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จำนวน
1,000,000บาท 
- งานประเพณีแห่ดาวและวันสมโภชพระคริสตสมภพ 
(คริสต์มาส) จำนวน 900,000บาท 
- งานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรจำนวน
900,000บาท 
งบประมาณรวม 33,900,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 33,900,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 6,000,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 6,000,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 7,300,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 7,300,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 7,300,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ /สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดยโสธร 
สำนักงานจังหวัดยโสธร/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ยโสธร/สำนักงานประชาสัมพันธ์จงัหวัดยโสธร/
เทศบาลเมืองยโสธร/อำเภอเมืองยโสธร/อำเภอมหา
ชนะชัย/อำเภอไทยเจริญ 

งานประเพณเีป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักแก่ภายนอก 
ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ 
นอกจากน้ัน การจัดงานประเพณยีังเป็นการสืบทอดและอนรุักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวจังหวัดยโสธร 
ให้คงอยู่ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจำนวน 1 กิจกรรม 
1. ส่งเสริมการปฏิบตัิธรรมเพื่อสังคมร่มเย็น    
จำนวน 1,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณรวม 4,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 4,000,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน  - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 2,000,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 1,000,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 1,000,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
หน่วยงาน:สนง.พระพุทธศาสนาจงัหวัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง:- 
 
 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่จะนำหลักธรรมทาง
ศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนใน
จังหวัดยโสธร ให้มีสำนึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตดว้ยความ
อดทน ความเพียร มสีติปญัญา และมีความรอบคอบ เพื่อให้สมดลุและพร้อมรับ
กับความเปลีย่นแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล จากเหตุการณ์ปญัหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทำให้คนในชุมชน สังคม ตอ้งการได้รับการพัฒนาทางด้านจติใจ เพื่อให้
อยู่ในชุมชน สังคมได้อย่างสงบสุข ทำใหป้ระชาชนต้องการเข้าอบรมการปฏิบัติ
ธรรมมากข้ึน ซึ่งได้พิจารณาเห็นวา่กิจกรรมทีม่ีวิธีการและขั้นตอนท่ีจะทำให้
พุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ การปฏิบัติธรรม ในวิถีชีวิต
เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติของประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบ
ร่มเย็นทางจติใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตไิด้ในวิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนได้เป็นอยา่งด ี
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6.4 กิจกรรมหลักที่ 4  
ประชาสมัพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถี
อีสานและเกษตรอินทรีย ์
1. ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิการท่องเที่ยวด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม จำนวน 700,000 บาท 
2. พัฒนาและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลกัจังหวัดยโสธร 
จำนวน 1,000,000 บาท 
งบประมาณรวม 13,210,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 13,210,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 10,560,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน     950,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 1,700,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บาท 
หน่วยงาน: หน่วยงาน: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ยโสธร/สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : - 

จังหวัดยโสธร ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและเป็นกลไกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญกับ
การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาต่อยอดประเพณี วัฒนธรรมและนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
แข่งขันได้ จึงต้องมีการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้าน
งานด้านหัตถกรรมฝีมือ,การแสดง,การแพทย์แผนไทย,ความเช่ือและประเพณี
ท้องถิ่น ให้เป็นที่รับทราบอย่างแพร่หลายและมีความพร้อมเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้และรักษาสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป  
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการและเครือข่ายการท่องเที่ยว และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมใน
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดยโสธรให้มีความเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
หลักในจังหวัด ถือเป็นการเพิ่มจุดขายและมูลค่าทางการท่องเที่ยว และช่วยเพิ่ม
ช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและเครือข่ายการท่องเที่ยวในการรองรับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม 
งบประมาณรวม 10,916,600 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 10,916,600 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 4,564,300 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 1,788,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 4,564,300 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
หน่วยงาน: สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

1. จังหวัดจัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
2. อำเภอจดัเวทียกระดับแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผูป้ระกอบการของชุมชนโดยการมสี่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนา 
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ  
6.จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ 
7.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน 

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6  
พัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภยั 
งบประมาณรวม 907,200 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 907,200 บาท 
งบประมาณป ี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี64 จำนวน 907,200 บาท 

1. จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสหารทุกอำเภอ 9 อำเภอ  
อำเภอละ 200 คน   
2. จัดทำป้ายและชุดกันเปื้อนผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุก
อำเภอ 
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งบประมาณป ี65 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
หน่วยงาน: สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ 
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
2,500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 500,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

งานประเพณบีุญบั้งไฟเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีก่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรให้เปน็ท่ีรู้จักแก่
บุคคลภายนอก ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนใน
พื้นที่ นอกจากน้ัน การจัดงานประเพณียังเป็นการสืบทอดและอนรุักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชาวจังหวัดยโสธรใหค้งอยู่ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
อันจะส่งผลให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 

6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
จัดงานสมโภชศาลหลักเมือง 
งบประมาณรวม 1,250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
1,250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 250,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

งานสมโภชศาลหลักเมืองเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีก่อให้เกิดกระแสการเดนิทาง
ท่องเที่ยว สามารถดึงดดูนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น ในพื้นทีแ่ละเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีให้
เป็นที่รู้จักแกบุ่คคลภายนอก และก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ นอกจากน้ันการจัดงานประเพณีดังกลา่วยังเป็น
การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของให้คงอยู่ ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 

6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
จัดงานประเพณสีงกรานต ์
งบประมาณรวม 500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 100,000 บาท 

งานประเพณสีงกรานต์เป็นประเพณีสำคญัที่ประชาชนจะไดเ้ดินทางกลับ
ภูมิลำเนาเพื่อพบปะกับครอบครัว และก่อให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว 
นอกจากน้ัน  การจัดงานประเพณยีังเป็นการสืบทอดและอนรุักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีสำคญัให้คงอยูต่่อไป  
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หน่วยงาน: อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
งบประมาณรวม 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
300,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 60,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่จะนำหลักธรรมทาง
ศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนใน
จังหวัดยโสธร ให้มีสำนึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ังสามารถดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล จากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทำให้คนในชุมชน สังคม ต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อให้
อยู่ในชุมชน สังคมได้อย่างสงบสุข ทำให้ประชาชนต้องการเข้าอบรมการปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่จะทำให้
พุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ การปฏิบัติธรรม ในวิถีชีวิต
เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติของประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบ
ร่มเย็นทางจิตใจ และนำไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติ ได้ ในวิถี ชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี 

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
งบประมาณรวม 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
300,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 60,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

การส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และ
ปลูกฝังให้กับเยาวชนได้เรียนรู้กับหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้ได้รับการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ เป็นสร้างเสริมให้มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม   

6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
อบรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน 
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนที่จะนำหลักธรรมทางศาสนามา
ปรับใช้ในวิถีชีวิตด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรมที่
เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และมี
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณและมีเหตุผล 
จากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทำให้คนในชุมชน สังคม 
ต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อให้อยู่ในชุมชน สังคมได้อย่างสงบสุข 
ทำให้ประชาชนต้องการเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่า
กิจกรรมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ คือ การปฏิบัติธรรม ในวิถีชีวิตเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่
การปฏิบัติของเยาวชน เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี 
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6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
ผูกเสีย่วเที่ยวบ้าน 
งบประมาณรวม 500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 100,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

การอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตท้องถิ่นไม่ให้เลื่อนหายไป ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ เคยมาตั้งแต่อดีต และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี สร้างกระแส 

6.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
โครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทศัน์วัดอาฮาม 
งบประมาณรวม 1,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
1,500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 300,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทศัน์วัดอาฮาม 
 

6.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
โครงการจดังานประเพณีประจำหมู่บ้าน
งบประมาณรวม 1,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
1,000,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 200,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

 
 

โครงการจัดงานประเพณีประจำหมู่บ้าน 



252 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
งบประมาณรวม 500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 100,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
 

6.17 กิจกรรมหลักที่ 17 
โครงการจดังานประเพณีประจำจงัหวัด 
งบประมาณรวม 100,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
100,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 20,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการจดังานประเพณีประจำจงัหวัด 
 

6.18 กิจกรรมหลักที่ 18 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 
 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
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6.19 กิจกรรมหลักที่ 19 
โครงการเข้าค่ายคณุธรรม จรยิธรรม 
งบประมาณรวม 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
300,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 60,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 60,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการเข้าค่ายคณุธรรมจริยธรรม 
 

6.20 กิจกรรมหลักที่ 20 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภมูิปญัญาดา้น  
ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น 
งบประมาณรวม 100,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
100,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 20,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภมูิปญัญาดา้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

6.21 กิจกรรมหลักที่ 21 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภมูิปญัญาดา้น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรม             
อำเภอป่าติ้ว 
งบประมาณรวม 100,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
100,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 20,000 บาท 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภมูิปญัญาดา้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของสภา
วัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว 
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หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

6.22 กิจกรรมหลักที่ 22 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
งบประมาณรวม 450,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
450,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 90,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 90,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 90,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 90,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 90,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
 

6.23 กิจกรรมหลักที่ 23 
โครงการจดัประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำ
ตำบลโพธิไ์ทร 
งบประมาณรวม 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
150,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 30,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการจดัประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำตำบลโพธิไ์ทร 
 

6.24 กิจกรรมหลักที่ 24 
โครงการจดังานประเพณสีรงน้ำพระอาฮาม
งบประมาณรวม 750,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
750,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 150,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 150,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 150,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 150,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 150,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระอาฮาม 
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6.25 กิจกรรมหลักที่ 25 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ 
หมู่ 1-12  
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณป ี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณป ี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณป ี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณป ี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ 1-12  
 

6.26 กิจกรรมหลักที่ 26 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีแข่งเรือบ้าน
กลาง-สระเกษ หมู่ที่ 7,10  
งบประมาณรวม 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
150,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 30,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีแข่งเรือบ้านกลาง-สระเกษ หมูท่ี่ 7,10  
 

6.27 กิจกรรมหลักที่ 27 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ              
หมู่ 1-12  
งบประมาณรวม 1,250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
1,250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 250,000 บาท 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ 1-12  
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หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

6.28 กิจกรรมหลักที่ 28 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา หมู่ 1-12  
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา หมู่ 1-12  
 

6.29 กิจกรรมหลักที่ 29 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีบุญมหาชาติ หมู่ 
1-12  
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีบุญมหาชาติ หมู่ 1-12 

6.30 กิจกรรมหลักที่ 30 
โครงการจดังานวันครสิต์มาสบ้านโคกสะอาด  
หมู่ 11  
งบประมาณรวม 100,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
100,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 20,000 บาท 

โครงการจดังานวันครสิต์มาสบ้านโคกสะอาด หมู่ 11  
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งบประมาณปี65 จำนวน 20,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

6.31 กิจกรรมหลักที่ 31 
โครงการจดังานประเพณีบญุเบิกบา้น หมู่ 4,5,12  
งบประมาณรวม 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
150,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 30,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการจดังานประเพณีบญุเบิกบา้น หมู่ 4,5,12  
 

6.32 กิจกรรมหลักที่ 32 
โครงการจดังานประเพณีทำบุญตกับาตรเนื่องในวัน
ปีใหม่  
งบประมาณรวม 100,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
100,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 20,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการจดังานประเพณีทำบุญตกับาตรเนื่องในวันปีใหม่  
 

6.33 กิจกรรมหลักที่ 33 
โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 
งบประมาณรวม 500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 100,000 บาท 

โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 
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หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

6.34 กิจกรรมหลักที่ 34 
โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษาประจำป ี
งบประมาณรวม 200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
200,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 40,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษาประจำป ี
 

6.35 กิจกรรมหลักที่ 35 
โครงการจดังานประจำปีเซซ่งพัฒนา หมู่ 4 
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการจดังานประจำปีเซซ่งพัฒนา หมู่ 4 
 

6.36 กิจกรรมหลักที่ 36 
โครงการปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษา 
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 
 

โครงการปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษา 
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6.37 กิจกรรมหลักที่ 37 
โครงการร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 
งบประมาณรวม 250,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว 

โครงการร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 
 

6.38 กิจกรรมหลักที่ 38 
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีอีสาน 
งบประมาณรวม 405,730,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
405,730,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 405,730,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอป่าติ้ว/อปท.อำเภอกุดชุม 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
อีสาน 
 

6.39 กิจกรรมหลักที่ 39 
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านลุงคำพูล บุญทวี เจ้าของ
ผลงาน "ลูกอีสาน" ผู้ไดร้ับรางวัลกวีซีไรตค์นแรก
ของประเทศไทย 
งบประมาณรวม 2,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
2,000,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 2,000,000 บาท 

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านลุงคำพูล บุญทวี เจ้าของผลงาน "ลูกอีสาน" ผูไ้ด้รับ
รางวัลกวีซีไรต์คนแรกของประเทศไทย 
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หน่วยงาน: อปท.อำเภอทรายมลู 
6.40 กิจกรรมหลักที่ 40 
จัดงานประเพณี "บุญคณูลาน ทานข้าวจี่ วิถีอีสาน" 
อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร 
งบประมาณรวม 100,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
100,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 100,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.อำเภอทรายมลู 

จัดงานประเพณี "บุญคณูลาน ทานข้าวจี่ วิถีอีสาน" อำเภอทรายมลู จ.ยโสธร 
 

6.41 กิจกรรมหลักที่ 41 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีอีสาน 
งบประมาณรวม 33,488,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
33,488,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 33,488,000 บาท 
หน่วยงาน: อปท.เมือง 

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีอสีาน 
 

7. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ยโสธร/สำนักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดยโสธร/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั
ยโสธร/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร/อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว/อปท.
อำเภอป่าติ้ว/อปท.ทรายมูล/อปปท.เมือง 

8.ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565 
9.งบประมาณ ประจำปี 2565 

งบประมาณรวม   560,036,400 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน  92,144,600 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน  11,823,800   บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  456,068,000 บาท 

10.ผลผลิต (output) -รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 2.๕ ต่อปี  
-จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.๕ ต่อป ี
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11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Out come ) -รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  

-จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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แผนงานที ่2  ส่งเสริมและภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและด้านการค้าสู่

สากล 
2.ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

รัฐบาลได้ให้ความสำคญักับการเรง่รัดสรา้งรายได้ของประชาชนเพื่อกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน การลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการนำ
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างภูมิคุ้มกนัทางเศรษฐกิจ
จากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศให้มากขึ้น 
และการนำแนวทางการปฏิบตัิราชการของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและดา้นการค้าสู่สากล 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
2.เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ใหผ้ลิต
และพัฒนาบรรจุภณัฑ์ใหไ้ด้มาตรฐาน 
3.เพื่อส่งเสรมิกลุ่มผูผ้ลิต/ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางการตลาด มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดยโสธร 
5. เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดเดิมให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาด
ใหม ่
6. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ การพัฒนาสินค้าผลติภณัฑ์จากส่วนราชการและ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน 
7. เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร 

4.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ มูลค่าการจำหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOP ที่เพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 4 ต่อป ี
5. พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
6.กิจกรรมหลักของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์และสามารถวัดผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
พัฒนาผู้ประกอบ OTOP 
งบประมาณรวม 11,016,400 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 10,766,400 
บาท 
งบประมาณป ี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี62 จำนวน 1,311,600 บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน 3,500,000 บาท 
งบประมาณป ี64 จำนวน 3,092,400 บาท 
งบประมาณป ี65 จำนวน 2,862,400 บาท 
 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 250,000  บาท 
สนง.อุตสาหกรรมฯ 
งบประมาณป ี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี62 จำนวน -บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน - บาท 

    รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดสร้างรายได้ของประชาชนเพื่อกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน การลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการนำ
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
จากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศให้มากขึ้น
และการน้อมนำแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการขับเคลื่อน
น โยบ าย รั ฐบ าล  แล ะส อด ค ล้ อ งกั บ แน วท างก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารขอ ง
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และ
เพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี ้
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้าน
การบริหารจัดการ การจดัทำแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุน ช่องทางจำหน่าย และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซยีน  
2. กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลติภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว “งานวิมานพญาแถนแดนสวรรค์ คร้ังที่ 5” ประกอบด้วย 1) จัด
แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP งานวิมานพญาแถน จำนวน 1 คร้ัง 2) 
จัดแสดงและจำหนา่ยผลิตภัณฑ ์OTOP ในต่างจงัหวัด จำนวน 1 คร้ัง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณป ี64 จำนวน 250,000 บาท 
งบประมาณป ี65 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ:สนง.พัฒนาชมุชนจังหวัดยโสธร/  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
พัฒนาบรรจุภณัฑ์ OTOP และ Banner 
งบประมาณรวม 7,230,500 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 7,323,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน- บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 437,000บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 5,000,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 943,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 850,500 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ยโสธร/สนง.พาณิชย์จังหวัดยโสธร 
/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดสร้างรายได้ของประชาชนเพื่อกระจาย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน การลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศ และการนำ
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
จากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศให้มากขึ้น
และการน้อมนำแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการขับเคลื่อน
น โยบ าย รั ฐบ าล  แล ะส อด ค ล้ อ งกั บ แน วท างก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารขอ ง
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และ
เพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี ้
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านการ
บริหารจดัการ การจัดทำแผนธุรกจิ การเข้าถึงแหล่งทุน ช่องทางจำหน่าย และ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซยีน กลุ่มเป้าหมาย  
2.ติดตามและสนับสนุนการดำเนนิงาน 

6.3 กิจกรรมหลักที่  3 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุม่ปรับตัวสู่
การพัฒนา (กลุ่ม D) 
งบประมาณรวม 7,590,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 7,590,000 บาท
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 2,530,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 2,530,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 2,530,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ:สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

1. จังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – 2561 ที่
อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ซึ่งไม่ซ้ำกับโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณผ่านมา และไม่ซ้ำกับโครงการอื่นๆ ในปี พ.ศ.2562 เป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถ
ยกระดับการพัฒนาผลิตภณัฑเ์ข้าสูต่ลาดได้ และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
2. จังหวัดสร้างเครือข่ายการดำเนนิงาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
องค์กรเอกชน หรืออ่ืนๆ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ OTOP และ
จัดทำคำสั่งคณะทำงานและคณะตดิตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน 
3. จังหวดัดำเนินการพัฒนาศักยภาพผูผ้ลติ ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลติภณัฑ์ 
OTOP กลุม่ปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)ดังนี ้
1)ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายงานผลการประเมินผลก่อนการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและตามแบบรายงานท่ีกรมฯ กำหนด 
2) จัดทำหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
และจัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ   
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
และให้ความรู้ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า แนวโน้ม
ทางการตลาด หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ตามจำนวนผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่กรม
ฯ กำหนด ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2 วัน  
4) จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์         
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หัวข้อ รายละเอียด 
5) พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ โดยการ
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือการยกระดับออกแบบฉลากสินค้า หรือ
การสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ผลิตภัณฑ์ 
หรือการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในเชิงลึกในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ด้านตัวอาคารสถานท่ี กระบวนการผลิต สุขาภิบาล หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
6) พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมะสม
ของแต่ละจังหวัด 
7) ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามตัวช้ีวัดที่กรม
ฯ กำหนด 
8) สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินผลโครงการเป็น
เอกสารรูปเล่ม และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ ตามแบบรายงานที่
กรมฯ กำหนด 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
การเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOP 
ทั้งในและต่างประเทศ 
งบประมาณรวม 7,546,500 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 7,546,500 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 1,000,000บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 2,500,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 2,230,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 1,816,500 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ:สนง.พาณิชย์จังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร 

  จากสภาพการคา้ในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องมกีารพัฒนาใน
ทุกมิติ ท้ังด้านการผลิตทีม่ีคุณภาพ การเพิ่มมลูค่าให้กับสินคา้ผลิตภัณฑโ์ดยการ
นำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมถึงการสรา้ง
เครือข่ายทางการค้า เพื่อเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลาย สร้าง
ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าผลติภณัฑ์ชุมชนของจังหวัดยโสธรให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ  จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินโครงการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสูส่ากล เพื่อเป็นการ
ยกระดับผู้ประกอบการ สามารถบริหารจดัการสินค้า ผลิตภัณฑ์และทำการตลาดได้
ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

1. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินคา้ ณ จังหวัดต่างภมูิภาค 
2. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินคา้เพื่อส่งเสริมการบริโภคในจังหวัด ณ 
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดยโสธร 
3. จัดประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง 
4. ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิต การตลาดสนิค้าท่ีได้รบั
การอนุญาตใหใ้ช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า GI 

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5   
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
งบประมาณรวม 3,400,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 3,400,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 3,000,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 400,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด
ยโสธร 
 

        การท่องเที่ยวเป็นนโยบายสำคัญทีร่ัฐบาลให้การสนับสนุนเนือ่งจากสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศชาติ จึงมีการส่งเสรมิให้มกีารพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพฒันาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ว นอกจากนี้สิ่งสำคญัที่ช่วยให้การท่องเที่ยว
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว คือการให้บริการของบุคลากรที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะสัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้น 
จึงควรมีการพัฒนาบุคลาการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรเพือ่รองรับการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงกำหนดดำเนินกิจกรรมจัดอบรมอาสาสมัครนำ
เที่ยวท้องถิ่นจังหวัดยโสธร จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน 
ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 
และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร เพือ่เป็นการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและอาสาสมัครนำเที่ยวในท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร 
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6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว
จังหวัดยโสธร 
งบประมาณรวม 400,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 400,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 400,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด
ยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง:สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดยโสธร/วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร/
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จังหวัดยโสธรได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายประสานและขบัเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารฐั (คสป.) ซึ่งมี
หน้าท่ีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในจังหวัดยโสธร โดยในด้าน
การท่องเที่ยวนั้น ได้มีกลุ่มเปา้หมายในการพัฒนาหลายกลุม่ ซึ่งทางคณะ
กรรมการฯ ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของกลุ่มและปญัหา/อุปสรรคความต้องการของกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว/แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อจะไดด้ำเนินการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาให้ตรงตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการในการจัดทำเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว การจัดทำสื่อและการ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว การบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การจัดทำ
โฮมสเตย์เพื่อเป็นท่ีพักของชุมชน การพัฒนาผลิตภณัฑด์้านการท่องเที่ยว การสร้าง
นักเล่าเรื่องชุมชน เป็นต้น    

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
ส่งเสริมและพัฒนาผูผ้ลติสินคา้ OTOP       
และผูป้ระกอบการการบริการใหม้ศีักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขัน 
งบประมาณรวม 2,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
2,000,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 400,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 400,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 400,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 400,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปญัญาของชาวบ้านหลายอย่างเช่น สินค้า
แปรรูปทางการเกษตร เสื้อผ้า เครือ่งจักสานและอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
สนับสนุนในประชาชนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ีจำหน่ายผลิตภัณฑร์ายได้จากการค้าสินคา้
ผลิตภณัฑ์ต่างๆใหเ้ป็นที่รู้จักของคนที่แวะมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเหน็ควรปรับปรุง
และก่อสร้างศูนย์จำหนา่ยสินคา้ให้เพียงพอ 

6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการ
แข่งขันผลิตสินค้า OTOP สู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณรวม 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
300,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแข่งขันผลติสินคา้ OTOP สู่ความ
เป็นเลิศ 
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งบประมาณปี63 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
โครงการฝึกอบรมการผลิตบรรจภุณัฑ์สินค้า 
OTOP  
งบประมาณรวม 90,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน – บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
90,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอมหาชนะชัย 

โครงการฝึกอบรมการผลิตบรรจภุณัฑ์สินค้า OTOP  
 

6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
โครงการฝึกอบรมทักษะการผลิตสนิค้า OTOP  
งบประมาณรวม 90,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
90,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอมหาชนะชัย 

โครงการฝึกอบรมการผลิตบรรจภุณัฑ์สินค้า OTOP  
 

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
โครงการก่อสร้างตลาดกลางจำหนา่ยสินค้า 
ชุมชน  
งบประมาณรวม 1,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
จำนวน 1,500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 500,000 บาท 

โครงการก่อสร้างตลาดกลางจำหนา่ยสินค้าชุมชน  
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งบประมาณปี65 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการ
แข่งขันผลิตภณัฑส์ินค้าOTOP สู่ความเป็นเลิศ  
งบประมาณรวม 30,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
30,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 10,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 10,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแข่งขันผลติภันฑส์ินค้าOTOP สู่
ความเป็นเลิศ  
 

6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินคา้ OTOP 
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน  ตำบลม่วง  
งบประมาณรวม 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
150,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินคา้ OTOP ผลิตภณัฑ์ของชุมชน  ตำบลม่วง  
 

6.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
ส่งเสริมสนับสนุนการทำบรรจุภณัฑ์สินค้าตำบล
ม่วง  
งบประมาณรวม 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
150,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 50,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 50,000 บาท 

ส่งเสริมสนับสนุนการทำบรรจุภณัฑ์สินค้าตำบลม่วง  
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ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
6.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
โครงการก่อสร้างศูนยร์วมผลิตภัณฑ์ OTOP    
สู่ความเป็นเลิศ หมู่ที่ 8  
งบประมาณรวม 60,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
60,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

โครงการก่อสร้างศูนยร์วมผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ความเป็นเลศิ หมู่ที่ 8  
 

6.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ
แข่งขัน OTOP สู่ความเป็นเลิศ  
งบประมาณรวม 60,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน –บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
60,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 20,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และแข่งขัน OTOP สู่ความเป็นเลิศ  
 

6.17 กิจกรรมหลักที่ 17 
โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมเพือ่ทักษะการ
ทอผ้าสู่นวัตกรรมใหม่   
งบประมาณรวม 300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน – บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
300,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 100,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอมหาชนะชัย 

โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมเพือ่ทักษะการทอผ้าสู่นวตักรรมใหม ่  
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6.18 กิจกรรมหลักที่ 18 
ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
งบประมาณรวม 36,685,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน – บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
36,685,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 36,685,000 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอเมือง 

ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

7. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร/สำนักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด
ยโสธร/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร/สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร/วิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดยโสธร/อปท อำเภอคำเขื่อนแก้ว/อปท อำเภอมหาชนะชัย/อปท 
อำเภอเมือง 

8.ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565 
9.งบประมาณ ประจำปี 2565 

งบประมาณรวม   78,598,400 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 25,943,400 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน  11,240,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  41,415,000 บาท 

10.ผลผลิต (output) 1. ผลิตภณัฑ์ OTOP ได้รบัการยกระดับคณุภาพมาตรฐาน ให้เป็นทีย่อมรับใน
ระดับสากล 
2. มีการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP จังหวัดยโสธรให้เป็นที่รูจ้ัก 
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยว/ชุมชนท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มศีักยภาพ 
สามารถรองรับการท่องเที่ยวได ้
4.จังหวัดยโสธรมีผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกจากพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์จังหวัด
ยโสธร   

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Out come ) 1. ผลิตภณัฑ์ OTOP จังหวัดยโสธร เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับทั่วประเทศ 
2. นักท่องเที่ยวไดร้ับความพึงพอใจและเกดิความประทับใจจากการให้บริการของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว 
3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและสามารถสร้างงานสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว
และการค้า 

๒. ความสำคัญของโครงการหลักการและ
เหตุผล 
 

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมประเพณี  ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีแลนมาร์คที่สำคัญ คือ วิมานพญาแถน ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย 
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
4. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 
2. ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไดร้ับการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 แหล่ง 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
6. กิจกรรมหลัก  ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์และสามารถวัดผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ 
พัฒนาพ้ืนท่ีเรือนจำช่ัวคราวบ้านบากเพื่อรองรับ
การย้ายเรือนจำ 
งบประมาณรวม - บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ :สำนักงานจังหวัดยโสธร/เรือนจำ
จังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง :สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 

ในปัจจุบันพ้ืนท่ีเรือนจำจังหวัดยโสธรมีความคับแคบไมส่ามารถรองรับนักโทษท่ี
เพิ่มขึ้น โดยจังหวัดมีแนวคิดที่ยา้ยเรือนจำจังหวัดยโสธรไปในพ้ืนท่ีแห่งใหม่ แต่ยัง
ติดขัดด้วยเหตผุลหลายประการทำให้ไม่สามารถย้ายได้ ในพื้นที่เรือนจำแห่งใหม่ 
บ้านบาก ซึ่งผลการประชุมระหวา่งนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บรหิารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้มีข้อสั่ง
การให้กระทรวงกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬารับไปพิจารณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน 
จังหวัดยโสธร โดยย้ายเรือนจำเพือ่ปรับสภาพ ภูมิทัศน์  
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6.2 กิจกรรมหลัก 2 
ศึกษาและพัฒนาสนามบินเลิงนกทาให้เป็น
สนามบินพาณิชย ์
งบประมาณรวม - บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ :สำนักงานจังหวัดยโสธร 
 

สนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินเก่าซึ่งอยู่ในความรับผดิชอบของทหารและ
กรมธนารักษ์โดยปัจจบุันได้ใหเ้กษตรกรเช่าทำกินในพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงจังหวัดยโสธรจึง
มีแผนท่ีปรับปรุงสนามบินแห่งนี้ให้เป็นสนามบินพาณิชยโ์ดยร่วมกบัภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ ยโสธร อำนาจเจรญิ มุกดาหาร ซึ่งผลการประชุม
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดศึกษา
สนามบินมุกดาหารเพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาประกอบข้อเสนอท่ีขอให้
พิจารณาความเป็นไปได้เพิ่มเติมในส่วนของสนามเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
ก่อสร้างป้ายประชาสมัพันธ์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
1. งานป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ
ข้อมูลจราจร ทางหลวงหมายเลข 23  
ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูม ิ– ยโสธร  
ระหว่าง กม.173+330 – กม.175+852 (เป็น
ช่วง ๆ) งบประมาณ 20,000,000 บาท 
2. งานป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และ
ข้อมูลจราจร ทางหลวงหมายเลข 23  
ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร – บ้านย่อ  
ระหว่าง กม.185+500 – กม.186+500 (เป็น
ช่วง ๆ) งบประมาณ 20,000,000 บาท 
งบประมาณรวม 41,999,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 41,999,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 1,999,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 2,000,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 40,000,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบแขวงทางหลวงยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง- 

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลากหลายแห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จึงควรมีการจดัทำป้ายบอก
ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังจังหวัดยโสธร 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพือ่เช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลกั (แขวงทางหลวงยโสธร)  
1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.3018 แยก ทล.292 – บ้านโสกน้ำขาว  
อ.เมืองยโสธร,ทรายมูล,กดุชุม จ.ยโสธร ระยะทาง  
2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 
บาท (ทช.) 
 
 

    ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวมีความจำเป็นท่ีจะต้องไดร้ับการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย เพื่อใช้ในการสัญจรของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  โดยจะเน้นพัฒนาถนน
สายทางที่เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก  
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2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.2023 แยก ทล.23 – บ้านท่าเยี่ยม     
อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.4021 แยก ทล.2169 – บ้านคำครตา  
อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
4. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.4004 แยก ทล.2169 - บ้านห้องแซง  
อ.ไทยเจริญ,เลิงนกทา จ.ยโสธรระยะทาง  
2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 
บาท (ทช.) 
5. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.3001 แยก ทล.212 – บ้านป่าชาด   
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
6. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.2015 แยก ทล.23 – บ้านปอแดง     
อ.คำเขื่อนแก้ว,มหาชนะชัย จ.ยโสธรระยะทาง  
2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 
บาท (ทช.) 
7. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.2022 แยก ทล.23 – บ้านทรายมลู   
อ.เมืองยโสธร,ทรายมูล จ.ยโสธร   
ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 
9,950,000 บาท (ทช.) 
8. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.3009 แยก ทล.212 – บ้านคำเตย    
อ.เลิงนกทา,ไทยเจรญิ  จ.ยโสธร ระยะทาง  
2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 
บาท (ทช.) 
9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 
สาย ยส.5034 แยก ทช.ยส.2002 – บ้านท่า
ลาด  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
10. ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี 
สาย ยส.4019 แยก ทล.2169 – บ้านสร้างช้าง  
อ.กุดชุม,ทรายมลู จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
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11. ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี 
สาย ยส.3012 แยก ทล.202 – บ้านทรายมลู  
อ.ป่าติ้ว,เมืองยโสธร,ทรายมลู  จ.ยโสธร 
ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 
9,950,000 บาท (ทช.) 
12. ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี 
สาย ยส.3003 แยก ทล.202 – บ้านสวาท      
อ.ป่าติ้ว,ไทยเจรญิ,เลิงนกทา จ.ยโสธร ระยะทาง  
2.000 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 
บาท (ทช.) 
13. ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี 
สาย ยส.4037 แยก ทล.2169 – บ้านเอราวัณ  
อ.กุดชุม จ.ยโสธร  ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร 
งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
14. ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี 
สาย ยส.4010 แยก ทล.2083 – บ้านหัวดอน  
อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
15. ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรตี 
สาย ยส.2005 แยก ทล.23 – บ้านเชียงเพ็ง   อ.
คำเขื่อนแก้ว,ป่าติ้ว จ.ยโสธร ระยะทาง  2.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท (ทช.) 
16.งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลัต ์
คอนกรีตเดมิ นำกลับมาใช้ใหม่                        
ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 
ตอน ยโสธร – บ้านย่อ ระหว่าง กม.186+000 
– กม.188+000  
งบประมาณ 20,000,000 บาท (ทล.) 
17. งานปรบัปรุงผิวทางแอสฟลัต ์
คอนกรีตเดมิ นำกลับมาใช้ใหม่                     
ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 
ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ตอน 1 ระหว่าง กม.
190+000 – กม.192+000  
งบประมาณ 20,000,000 บาท  (ทล.) 
18. งานปรบัปรุงผิวทางแอสฟลัต ์
คอนกรีตเดมิ นำกลับมาใช้ใหม่                        
ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 
ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ตอน 2 ระหว่าง กม.
194+000 – กม.196+000 RT. งบประมาณ 
9,999,000 บาท  (ทล.) 
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19. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลไว – แข้
โพนเมือง ระหว่าง กม.0+000 –  
กม.35+200 (เป็นช่วง ๆ)  
งบประมาณ 20,000,000 บาท (ทล.) 
20. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
2043 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยางเฌอ – 
มหาชนะชัย ระหว่าง กม.77+575 – กม.
88+139 (เป็นช่วง ๆ) งบประมาณ 
10,000,000 บาท (ทล.) 
21. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
2169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยโสธร – กุด
ชุม ระหว่าง กม.26+700 – กม.37+241  
(เป็นช่วง ๆ) งบประมาณ 10,000,000 บาท 
(ทล.) 
22. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 
ตอนควบคุม 0401 ตอน เสลภูม ิ– ยโสธร 
ระหว่าง กม.153+755 – กม.175+527  
(เป็นช่วง ๆ) งบประมาณ 20,000,000 บาท 
(ทล.)   
งบประมาณรวม 962,003,000 บาท 

งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 962,003,000 
บาท 
งบประมาณป ี61 จำนวน 105,000,000 
บาท  
งบประมาณป ี62 จำนวน 105,000,000 
บาท  
งบประมาณป ี63 จำนวน 189,398,000 
บาท  
งบประมาณป ี64 จำนวน 293,406,000 
บาท  
งบประมาณป ี65 จำนวน 269,199,๐๐๐ 
บาท  
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน – บาท  
ผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงยโสธร/แขวงทาง
หลวงชนบทยโสธร  
 
 
 
 
 
 



275 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.5 กิจกรรมหลัก 5 
ปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
1. ยกระดับมาตรฐานทาง (ทช.)   
2. บำรุงรักษาโครงข่ายทางและสะพาน (ทช.)   
3. กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุง
แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ทช.)   
4. งานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดบัภาค ทาง
หลวงหมายเลข 23 ตอนควบคมุ 0403 ตอน 
บ้านย่อ – บ้านสวนระหวา่ง กม.214+460 –  
กม.217+795 (บ้านดงแคนใหญ)่  
งบประมาณ 50,000,000 บาท (ทล.)    
5. งานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดบัภาค ทาง
หลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0200 ตอน 
สะเดา – คำเขื่อนแก้ว (ในอำเภอมหาชนะชัย) 
ระหว่าง กม.42+100 – กม.43+656 
งบประมาณ 50,000,000 บาท  (ทล.)   
6. งานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดบัภาค ทาง
หลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน 
พลไว – แข้โพนเมือง (ในอำเภอคอ้วัง) ระหว่าง 
กม.19+700 – กม.21+700 
งบประมาณ 50,000,000 บาท  (ทล.)   
7. งานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดบัภาค ทาง
หลวงหมายเลข 23 ตอนควบคมุ 0401 ตอน 
เสลภูมิ – ยโสธร (ตลาดวัว–ควาย) ระหว่าง  
กม.171+500 – กม.173+400 
งบประมาณ 50,000,000 บาท  (ทล.)   
งบประมาณรวม 7,937,573,900  บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 7,937,573,900 
บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 171,910,000บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 171,910,000บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน 6,344,400,000 
บาท 
งบประมาณป ี64 จำนวน 575,453 ,900
บาท 
งบประมาณป ี65 จำนวน 673,900,000
บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบแขวงทางหลวงชนบทยโสธร/แขวง
ทางหลวงยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

 ก่อสร้างทางและสะพาน ซ่อมสรา้ง ปรับปรุงถนน และโครงสร้างรางระบายน้ำ 
รวมถึงงานอำนวยความปลอดภัยในสายทาง ให้ไดม้าตรฐาน ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อำนวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ยกระดับคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  
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6.6 กิจกรรมหลักที ่6 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ปรบัภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังนี ้
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
2. ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อสง่เสริมสุขภาพท่ี
ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตวย์โสธร 
3. ปรับปรุงถนนและลานคอนกรตีวัด 
พระพุทธบาทยโสธรโดยการปผูิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
4. ก่อสร้างปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน 
 
งบประมาณรวม 398,591,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 70,700,000 บาท 
สำนักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดยโสธร 
งบประมาณป ี61 จำนวน 1,000,000 บาท 
งบประมาณป ี62 จำนวน 1,000,000 บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน 24,630,000บาท 
งบประมาณป ี64 จำนวน 27,200,000บาท 
งบประมาณป ี65 จำนวน 16,870,000บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 92,285,000 บาท 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร 
 งบประมาณป ี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี64 จำนวน 92,285,000บาท 
งบประมาณป ี65 จำนวน – บาท 
 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 235,606,000 
บาท 
งบประมาณป ี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณป ี63 จำนวน 165,606,000 
บาท 
งบประมาณป ี64 จำนวน 70,000,000 บาท 
งบประมาณป ี65 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สนง.ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด
ยโสธร/ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตวย์โสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  สนง.โยธาธิการจังหวัด
ยโสธร    

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลากหลายแห่ง แต่แหล่งทอ่งเที่ยว
เหล่านี้ยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานในการรองรับนกัท่องเที่ยว 
และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงควรมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรใหม้ีคณุภาพ ได้มาตรฐาน อันจำส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาในการพำนักนานข้ึน ส่งผลให้เกดิรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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6.7 กิจกรรมหลัก 7 
พัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีถ่ิน       
วิถีไทย 
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 6,000,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 3,000,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 3,000,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน -บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน – บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน – บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ :สนง.วัฒธรรมจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลากหลายแห่ง แต่แหล่งทอ่งเที่ยว
เหล่านี้ยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานในการรองรับนกัท่องเที่ยว 
และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงควรมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรใหม้ีคณุภาพ ได้มาตรฐาน อันจำส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาในการพำนักนานขึ้น ส่งผลให้เกดิรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

6.8  กิจกรรมหลักที ่8 
พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวท่ัวประเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
งบประมาณรวม 106,981,500บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 106,981,500
บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 106,981,500บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน –บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานการท่องเทีย่วและกีฬา
จังหวัดยโสธร/กรมการท่องเที่ยว 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  -    

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลากหลายแห่ง แต่แหล่งทอ่งเที่ยว
เหล่านี้ยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานในการรองรับนกัท่องเที่ยว 
และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงควรมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรใหม้ีคณุภาพ ได้มาตรฐาน อันจำส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาในการพำนักนานขึ้น ส่งผลให้เกดิรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

6.9 กิจกรรมหลัก 9 
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว 
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 
6,000,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 1,200,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 1,200,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 1,200,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 1,200,000 บาท 

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลากหลายแห่ง แต่แหล่งทอ่งเที่ยว
เหล่านี้ยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานในการรองรับนกัท่องเที่ยว 
และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงควรมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรใหม้ีคณุภาพ ได้มาตรฐาน อันจำส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาในการพำนักนานขึ้น ส่งผลให้เกดิรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณปี65 จำนวน 1,200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :อปท. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
6.10 กิจกรรมหลัก 10 
จัดทำป้ายชือ่หมู่บ้าน ป้ายบอกเสน้ทางบอก
ระยะทาง 
งบประมาณรวม 6,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน – บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 
6,000,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 1,200,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 1,200,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 1,200,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 1,200,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 1,200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :อปท. อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลากหลายแห่ง แต่แหล่งทอ่งเที่ยว
เหล่านี้ยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานในการรองรับนกัท่องเที่ยว 
และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงควรมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรใหม้ีคณุภาพ ได้มาตรฐาน อันจำส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาในการพำนักนานขึ้น ส่งผลให้เกดิรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

6.11 กิจกรรมหลัก 11 
จัดทำเอกลักษณ์หรืออัตลักษณป์ระจำตำบล 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
งบประมาณรวม 20,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน – บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 
20,000,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 4,000,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 4,000,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 4,000,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 4,000,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 4,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :อปท. อำเภอคำเข่ือนแก้ว 
 

พื้นที่มีวัฒนธรรมประเพณีประจำถิ่นที่น่าสนใจมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีนา่สนใจ
หลากหลายแห่ง แต่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพได้
มาตรฐานในการรองรับนักท่องเทีย่ว และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน อันจำส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดยโสธรได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาในการพำนักนาน
ขึ้น ส่งผลให้เกดิรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต 

6.12 กิจกรรมหลัก 12 
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศาสนา 
สถาน โบราณวัตถ ุ
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 
2,500,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 500,000 บาท 

จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจหลากหลายแห่ง แต่แหล่งทอ่งเที่ยว
เหล่านี้ยังไมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพได้มาตรฐานในการรองรับนกัท่องเที่ยว 
และขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงควรมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรใหม้ีคณุภาพ ได้มาตรฐาน อันจำส่งผลให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาในการพำนักนานขึ้น ส่งผลให้เกดิรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณปี64 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :อปท. อำเภอคำเข่ือนแก้ว 
6.13 กิจกรรมหลัก 13 
ปรับปรุงภูมิทัศน์โนนขะยอม หมู่ที ่2 
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน – บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 
10,000,000บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 2,000,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 2,000,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 2,000,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 2,000,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 2,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :อปท. อำเภอคำเข่ือนแก้ว 

ปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่วในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสวยงามน่าสนใจ
ของนักท่องเที่ยวในอนาคต 

6.14 กิจกรรมหลักที ่14 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านกลาง หมู่ที่ 7 
งบประมาณรวม 1,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
1,500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 300,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 300,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านกลาง หมู่ที่ 7 
 

6.15 กิจกรรมหลักที ่15 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.แหล่งท่องเที่ยวบ่อ  
โจ้โก ้
งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
50,000,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 10,00,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 10,000,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 10,000,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 10,000,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 10,000,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.แหล่งท่องเที่ยวบ่อโจ้โก้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 
6.16 กิจกรรมหลักที ่16 
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ภูน้อยบ้านโคก
กลาง หมู่  2 
งบประมาณรวม 1,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
1,000,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 200,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ภูน้อยบ้านโคกกลาง หมู่  2 
 

6.17 กิจกรรมหลักที ่17 
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
หมู่ 3, 7 
งบประมาณรวม 200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
200,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 40,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 40,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 
 

โครงการปรับปรุงที่สาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ 3, 7 
 

6.18 กิจกรรมหลักที ่18 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เลยีบลำเซจากวัดท่าวัง
หลวง-ศาลากลางบ้าน หมู่ 2 
งบประมาณรวม 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
150,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 30,000 บาท 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เลยีบลำเซจากวัดท่าวังหลวง-ศาลากลางบา้น หมู่ 2 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอป่าติ้ว 
6.19 กิจกรรมหลักที ่19 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 2 ข้างทางในหมู่บ้าน 
หมู่ 4 
งบประมาณรวม 150,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
150,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 30,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 2 ข้างทางในหมู่บ้าน หมู่ 4 
 

6.20 กิจกรรมหลักที ่20 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บ่อโจ้โกใ้ห้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
งบประมาณรวม 800,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
800,000,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 160,000,000 
บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 160,000,000 
บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 160,000,000 
บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 160,000,000 
บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 160,000,000 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 
 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บ่อโจ้โกใ้ห้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

6.21 กิจกรรมหลักที ่21 
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองบ่อเสียว 
บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 
งบประมาณรวม 200,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
200,000,000 บาท 

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองบ่อเสียว บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณปี61 จำนวน 40,000,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 40,000,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 40,000,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 40,000,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 40,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 
6.22 กิจกรรมหลักที ่22 
โครงการก่อสร้างอาคารอนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
2,500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 
 

โครงการก่อสร้างอาคารอนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

6.23 กิจกรรมหลักที ่23 
โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP 
ตำบลกระจาย งบประมาณรวม 4,250,000 
บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
4,250,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 850,000 บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน 850,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 850,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 850,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 850,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท. อำเภอป่าติ้ว 
 

โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลกระจาย 

6.24 กิจกรรมหลักที ่24 
โครงการก่อสร้างอาคารอนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
2,500,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน 500,000 บาท 

โครงการก่อสร้างอาคารอนรุักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณปี62 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 500,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอป่าติ้ว 
6.25 กิจกรรมหลักที ่25 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
งบประมาณรวม 70,379,300 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
70,379,300  บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 70,379,300 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอกุดชุม 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพ่ิมขดีความสามารถใน
การแข่งขัน 

6.26 กิจกรรมหลักที ่26 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการค้าและการ
บริการให้มีความสมารถในการแขง่ขัน
งบประมาณรวม 550,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
550,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 550,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอกุดชุม 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการค้าและการบริการให้มีความสมารถในการแข่งขัน 

6.27 กิจกรรมหลักที ่27 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ถนนเขตยศไกร ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนริมชี 
(ยส.ถ.20029)  
งบประมาณรวม 15,760,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
15,760,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนเขตยศไกร ช่วงถนนเขื่อน
ธานี - ถนนริมชี (ยส.ถ.20029)  
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 7,880,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 7,880,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองยโสธร 
6.28 กิจกรรมหลักที ่28 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 1 (ยส.ถ.20027)  
งบประมาณรวม 8,650,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
8,650,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 4,325,000 บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 4,325,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองยโสธร 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (ยส.ถ.20027) 

6.29 กิจกรรมหลักที ่29 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบุง่น้อย-บุ่งใหญ่
งบประมาณรวม 19,980,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
19,980,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี64 จำนวน 9,990,000  บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 9,990,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองยโสธร 

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบุง่น้อย-บุ่งใหญ่ 

6.30 กิจกรรมหลักที ่30 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ
พญาแถน 
งบประมาณรวม 38,796,000บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน -บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
38,796,000 บาท 
งบประมาณปี61 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี62 จำนวน - บาท 
งบประมาณปี63 จำนวน - บาท 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะพญาแถน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณปี64 จำนวน 16,000,000  บาท 
งบประมาณปี65 จำนวน 22,796,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองยโสธร 
7. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัยโสธร/สำนักงานจังหวัดยโสธร/แขวงทาง

หลวงยโสธร/แขวงทางหลวงมุกดาหาร/แขวงทางหลวงชนบทยโสธร/เทศบาลเมือง
ยโสธร/สำนักงานโยธาธิการจังหวดัยโสธร/อปท.คำเขื่อนแก้ว/อปท.อำเภอป่าติ้ว/
อปท.อำเภอกุดชุม/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 

8.ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565 
9.งบประมาณ ประจำปี 2565 

งบประมาณรวม  10,714,013,700 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 1,166,987,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง จำนวน 8,286,161,400 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  1,260,865,300 บาท 

10.ผลผลิต (output) 1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 แห่ง 
2. ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไดร้ับการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อย่างน้อย 5 
สายทาง 
3. มีป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Out come ) มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3: ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวชุมชน และสังคม 
แผนงานที่ 1: ยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล การดำเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่จะดำรงตนตามแบบ

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มภีูมิคุม้กันทางสังคม สามารถปรบัตัวไดอ้ย่างผสม
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน แต่สถานการณ์  ในปัจจุบัน
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคา่นิยมตา่งๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ของคนในสังคม ดังน้ัน จึงจำเป็นตอ้งพัฒนาศักยภาพของประชาชนในจังหวัดให้
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสขุมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อให้ประชาชนมีคณุภาพชีวติที่ดี มีความมั่นคงยั่งยืนและสังคมมีความสงบสุข 
2) เพื่อเสริมสร้างภูมคิุ้มกัน ระเบยีบวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชน 
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) อัตราการเพิ่มผลติภาพแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2) ร้อยละแรงงานนอกระบบไดร้บัการคุ้มครองในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 เทยีบกับจำนวนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ผ่านมา (ม.40) 
3) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู/้ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพิ่มขึ้นปีละ 
36 หมู่บ้าน/ปี) 
4) ร้อยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดผ้่านเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี 
(ร้อยละ 98 ต่อปี)  
5) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวยั 
(ค่าเป้าหมาย 85%)  
6) ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รบัการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย 65%) 
7) ร้อยละการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ร้อยละ 30/ปี) 
8) ร้อยละของการยกระดับคณุภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัย (ร้อย
ละ 30 ปี) 
9) จำนวนผู้ต้องขัง ไดร้ับการสร้างภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 100 
10) ผูสู้งอายุได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1,000 คน 
11) ผูสู้งอายุบ้านสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวดัยโสธร ได้รับทราบแนวทาง
และแนวปฏิบตัิตนอย่างมคีวามสุข และเข้าใจ รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม
สมัยใหม่ จำนวนร้อยละ 100 
12) ผูผ้่านการฝึกอาชีพในสาขาทีเ่ข้าฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพอิสระ ร้อย
ละ 10 

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
 

6. กิจกรรมหลัก  
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.๑  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพ่ือการมีงานทำและคุณภาพชีวิตที่ดี                                      
งบประมาณ : 46,881,480 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด 18,849,600 บาท        
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร                
งบประมาณ  18,849,600 บาท                                                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน 7,472,300 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน 3,788,000 บาท 
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 7,589,300 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.แรงงานจังหวัดยโสธรหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง: สนง.จัดหางานจังหวดัยโสธร  

งบกรม/กระทรวง 28,031,880 บาท            
1) สนง.งานแรงงานจังหวัด               
งบประมาณ 13,683480 บาท                     
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  2,549,580 บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  2,869,300 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  3,879,300 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน              -   บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  4,385,300 บาท   

 

 

 
2) สนง.จัดหางานจังหวัด                  
งบประมาณ 7,849,200 บาท                                         
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  1,962,300 บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  1,962,300 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  1,962,300 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน             -    บาท  
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  1,962,300 บาท  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

งบพัฒนาจังหวัด                                                                               
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร 

1) พัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               
2) เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในรูปแบบประชารัฐ                                                                             
4) ส่งเสริมและพัฒนายุวแรงงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  

 
                                                                                                                                                                              

งบกรม/กระทรวง                                                                       
1) สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร                                                       
1) การแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งดว่นและพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                                     
2) การป้องกันการค้ามนุษย์  ดา้นแรงงาน (ตรวจสถานประกอบการ ๑๐ ครั้ง  
๔๐ แห่ง/ปี จดัประชุม ๑ ครั้ง ๑๐๐ คน/ปี                                                     
3) สังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ (ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างความปรองดอง                                                                                
4) เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดยโสธร                                     
5) บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพืน้ที่/ชุมชนโดยอาสาสมัคร
แรงงานนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน                                     
6) บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ  

 

2) สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร                                                                                                                                                               
1) 3 ม.(มีงาน มเีงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)                                              
2) พัฒนาระบบบริหารจดัหางานอย่างยั่งยืน                                           
3) บริการจดัหางานแก่กลุม่คนพิเศษ                                                     
4) เตรยีมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน                                                           
5) ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคณุภาพ (Smart Jobs Smart Worker)                                
6) ขยายโอกาสการมีงานทำใหผู้้สงูอายุ                                                                        
7) ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว                  
8) จัดทำทะเบยีนกำลังแรงงาน                                                               
9) จัดทำฐานข้อมลูกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ                                           
10) เผยแพร่ความรูเ้พื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน                                    
11) เคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานตา่งประเทศ                                                                        
12) เครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ปอ้งกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงาน
ต่างประเทศ                                                                              
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3) สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร                  
งบประมาณ 6,499,200 บาท                                         
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  1,867,800 บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  1,543,800 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  1,543,800 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน             -   บาท  
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  1,543,800 บาท                                    

 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน    - บาท 

13) ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว                                                  
14) ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ                          
15) จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยืน่ขอใบอนุญาตทำงาน     
                                         

3) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร                                          
1) พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม                                                                           
2) เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0                                      
3) ยกระดับแรงงานไทยใหไ้ด้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน                                                                                 
4) ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ                                                                                   
5) ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ                                                                                       
6) ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานตาม
โครงการพระราชดำริ                                                                      
7) ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการประกอบอาชีพกลุ่มทหารเกณฑ์
ก่อนปลดประจำการ                                                                      
8) ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ต้องขัง/
เยาวชน                                                                                      
9) ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในการประกอบอาชีพกลุ่มผู้ผ่านการ
บำบัดยาเสพติด 

6.2 กิจกรรมหลักที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน                                    
งบประมาณ : 526,444,260 บาท             

งบพัฒนาจังหวัด 142,441,070 บาท   
-งบประมาณปี 2561 จำนวน 36,367,500 บาท                 
-งบประมาณปี 2562จำนวน  36,367,500 บาท                             
-งบประมาณปี 2563 จำนวน 14,426,860 บาท                  
-งบประมาณปี 2564 จำนวน 14,069,480 บาท              
-งบประมาณปี 2565 จำนวน 41,209,730 บาท                                                         

                                                           

   ผู้รับผิดชอบ : /สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ยโสธร/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยโสธร/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัยโสธร/
เรือนจำจังหวัดยโสธร/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร/วิทยาลัยชุมชนยโสธร                                             
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:/สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คง

 

งบพัฒนาจังหวัด 
๑) พัฒนาชีวิตเพียงพอบนวิถีความพอเพียง                                     
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบยโสธรโมเดล                     
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4) ส่งเสริมหมู่บ้านศลี 5 ต้นแบบ ประจำปี 2563 
5) เสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน                                                            
6) พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ไทยแลนด์ 4.0                                                       
7) เด็กยุคใหม่พร้อมที่จะใส...ใส                                                          
8) พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อจัดการตนเอง                                                      
9) เยาวชนต้นแบบเกษตรอินทรีย ์(Teen Organic to Smart People)    
10) พัฒนาผูสู้งวัยอย่างมีพลัง (Active Ageing)                                                   
11) ธรรมนูญตำบล ชุมชนเข้มแข็ง                                                                                                                                                     
12) ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ให้แม่                                                        
13) ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                      
14) ยโสธร เมืองอารยสถาปัตย์ (Friendly Design)                                 
15) ฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผูต้้องขัง 12 สาขา                                                
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ของมนุษย์จังหวดัยโสธร/สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดยโสธร/เรือนจำจังหวัดยโสธร/วิทยาลัยชุมชน
ยโสธร/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร                                  

งบกรม/กระทรวง 170,414,790 บาท           
1) สนง.พมจ.ยส.                           
งบประมาณ 17,279,760 บาท                                         
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  4,379,170 บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  4,379,170 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  4,379,170 บาท 
–งบประมาณปี 2564 จำนวน              -    บาท  
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 4,142,250  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) แนวทางการปฏบิัติตนและปรับตัวด้านปจัจัย4 และการใช้เทคโนโลยี อยา่งมี
ความสุขกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมยุค Thailand 4.0 ของผูสู้งอายุ                             

 

งบกรม/กระทรวง                                                                       
๑) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดยโสธร          
1)  ช่วยเหลือผู้ประสบปญัหาทางสังคมในระดับพื้นท่ี                                 
2) ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 และฉบับเพิ่มเตมิ                                                                                         
3) พัฒนาและขับเคลื่อนระบบ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี                                                                                              
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน           

๕) คุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูก กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว              

๖) การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมที่

สร้างสรรค์ทุกระดับ                                                                              

7) เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด                                                           

๘) รณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)                                                                                                  

๙) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนการส่งเสรมิพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน                                                                

๑๐) ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (งานวันเยาวชน)         

๑๑) การให้บริหารสงเคราะหผ์ู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก                   
๑๒) ผูสู้งวัยใส่ใจลูกหลาน                                                            

๑๓) สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคณุภาพ                                                                             

14) พัฒนาระบบการดูแลและคุม้ครองทางสังคมสำหรับผูสู้งอายุ          

15) เสริมพลังภูมิปญัญาผูสู้ง อายุและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ               

16) เสริมสรา้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้

เหมาะสมปลอดภยั                                                                

๑๗) การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้าน                

๑๘) เสริมสรา้งศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                                                                                         

๑๙) ส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ                  

๒๐) เสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม 

๒๑) ส่งเสรมิและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ                            

๒๒) จัดบริการสวัสดิการในชุมชนเงินสงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพศนูย์ฟื้นฟูคน

พิการในชุมชน        
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2) เรือนจำจังหวัดยโสธร                           
งบประมาณ  150,000 บาท                                         
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -         บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -         บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  150,000    บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -         บาท      
–งบประมาณปี 2565 จำนวน         -         บาท 

 
3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร                           
งบประมาณ  91,090,030 บาท                                         
งบประมาณปี 2561 จำนวน 18,001,850 บาท                 
งบประมาณปี 2562 จำนวน 18,001,850  บาท                             
งบประมาณปี 2563 จำนวน 18,001,850  บาท                  
งบประมาณปี 2564 จำนวน 19,082,630  บาท      
งบประมาณปี 2565 จำนวน 18,001,850  บาท 

4) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 
งบประมาณ  61,895,000 บาท                                         
งบประมาณปี 2561 จำนวน  23,044,400บาท                 
งบประมาณปี 2562 จำนวน  12,950,200 บาท                             
งบประมาณปี 2563 จำนวน  12,950,200 บาท 
งบประมาณปี 2564 จำนวน            -     บาท  
งบประมาณปี 2565 จำนวน 12,950,200 บาท 

 

 

งบ อปท. งบประมาณ 231,067,400 บาท 

งบประมาณ  231,067,400 บาท                                         
–งบประมาณปี 2561 จำนวน 44,690,000บาท                 
–งบประมาณปี 2562จำนวน 78,978,400 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน 44,960,000บาท 
–งบประมาณปี 2564 จำนวน           -       บาท  
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 62,439,000บาท 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : - สนง.ส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร/อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว/
อปท.อำเภอป่าติ้ว/อปท.อำเภอมหาชนะชัย/อปท.
อำเภอทรายมูล 

 

2) เรือนจำจังหวัดยโสธร                                                             
 1) สนามกีฬาชุมชมบ้านพักเจ้าหน้าท่ีเรือนจำด้านทิศใต้   

 

 

                                                                                                             
                                                                                              
3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร                                                    
1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ                 
2) พัฒนาระบบบริการเป็นเลิศ                                                      
3) พัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ                                                          
4) พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล                                 
5) พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อการธำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน จงัหวัดยโสธร  
 

 

4) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัยโสธร                                            
1) การเตรียมความพร้อมการจดัเก็บข้อมูลความจนเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)                     
2) การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)                                       
3) การตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมลูความจำเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.)                                                                                                  
4) การสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา                       
5) การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                 
6) การพัฒนาอาชีพและคณุภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลือ่มล้ำทาง
สังคม 
 
งบ อปท.   

1) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 10 รายการ                                           
2) ก่อสร้างอาคารเรยีนและอาคารประกอบ จำนวน 1 รายการ                              
3) สนับสนุนชุดอุปกรณส์ำหรับหอ้งเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

2) อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                          
1) พัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ  อำเภอคำเขื่อนแก้ว                    
2) ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ไรท้ี่อยู่อาศัย ผู้ยากจน หมู่ที่ 5 ต.ดงเจริญ                                                                                                           
3) ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจง้ พร้อมติดตั้งเครื่องเล่นนันทนาการเพื่อคนไทย
ไร้โรค                                                                          
4) ส่งเสริมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน และส่งเสริมการรักษา
สุขภาพของประชาชนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเบื้องต้น                          
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5) ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
6) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กบัประชาชนตำบลลุมพุก                    
7) กินถูกหลัก ผักปลอดภยั ห่างไกลโรค                                          
8) พัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น                                                     
9) จัดทำห้องสมดุประจำหมู่บา้นทุกหมู่บ้านในเขตตำบลย่อ                 
10) ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขตตำบลย่อ                                                                               
11) จัดเวทีประชาคมในการทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน  

3) อำเภอป่าต้ิว 
1) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนามเด็กเล่น                                                              
2) ก่อสร้างสวนสุขภาพและปรับภมูิทัศน์ข้างสระน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนป่าติ้ว
วิทยา                                                                                
3) ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์                                                          
4) จัดตั้งศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ                                           
5) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง                                                      
6) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ 2                                                                                    
7) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ 4                                                                                      
8) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ 5                                                                                             
9) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่    หมู่ 8                                                                                                                           
10) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกพระเจ้า  หมู่ 9                                                                                        
11) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 10                                                                                            
12) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนรัง  หมู่ 11                                                                                        
13) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ 12                                                                                           
14) ปรับปรุงสนามกีฬาวัดกลางภายในหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ 1                                                                                             
15) ก่อสร้างสวนสุขภาพ ณ สนามกีฬาวัดกลาง บ้านกระจาย  หมู่ 1                                                                                             
16) ปรับปรุงสวนสุขภาพ รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านนิคม  หมู่ 2                                                                                         
17) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ 6                                                                                           
18) ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาภายในหมู่บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7 
19) ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หมู่ที่1-12                                                   
20) ตดิตั้งสญัญาณไฟแจ้งเตือนตามจุดเสี่ยงและจุดยก                                                     
21) ก่อสรา้งสวนสุขภาพ ณ สนามกีฬาวัดกลาง บ้านกระจาย หมู่ 1  
22) การก่อสร้างสนามกีฬาในตำบลกระจาย 
23) ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด. ตำบลศรีฐาน 
24) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
25)ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา 
26)ก่อสร้างสนามกีฬาภายในตำบลกระจาย 
27) จัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและวันสำคัญ 
28)“อำเภอ...จิตอาสา” น้อมนำพาสังคม 
29) ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(หลักสูตรทบทวน) 
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30) สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
31) ฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางน้ำ 
32) ฝึกอบรมการป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
33) ป้องกันสาธารณภัยต่างๆที่เกดิขึ้นภายในพ้ืนท่ีตำบลศรีฐาน 
34) ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
35) เยาวชนจิตอาสาพัฒนาและดแูลป่าชุมชน 
36) ประกวดชุมชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE 
37) หมู่บา้นบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยตดิยาเสพติดโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 
(CBTx)                                                                                                                                                                    

4) อำเภอมหาชนะชัย                                                                                                                                                                                                     
1) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model                    
2) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามรูปแบบยโสธรโมเดล                            
3) สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางยโสธรโมเดล ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ 
๑ – ๑๒                                                                                 
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแบบยโสธรโมเดล                                                   
5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model 

5) อำเภอทรายมูล 
1) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการฝึกอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน 
3) โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน องค์กร ในการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
5) โครงการจัดตั้งที่ทำการกำนันผูใ้หญ่บ้าน 
6) โครงการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประชาคมอาเซยีน 
7) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูชุ้มชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาชนอาเซียน 

6.3 กิจกรรมหลักที ่3  เตรียมความพร้อมคนทุกวัย 
ร่วมสร้างสังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒพลัง 

งบประมาณ : 2,500,000 บาท                  
งบพัฒนาจังหวัด 2,500,000 บาท             
–งบประมาณปี 2561 จำนวน               -  บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน               -  บาท                                              
–งบประมาณปี 2563 จำนวน               -  บาท                 
–งบประมาณปี 2564 จำนวน               -  บาท                 
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 2,500,000 บาท 

   ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร 

งบกรม/กระทรวง จำนวน                  -  บาท 

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน    - บาท 

 
1. อบรมให้ความรู้แก่ อปท.และเครือข่าย ในเรื่อง ท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย “ (Smart Home) 

2. อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่องการพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง และเรียนรู้ 

ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และรู้เท่าทันป้องกันถูกล่อลวง(Smart Life) 

3. จัดกิจกรรมสานสายสัมพันธ์ครอบครัว (Smart Family) 
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6.4 กิจกรรมหลักที ่4 พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ 

งบประมาณ : 3,065,050 บาท                 

งบพัฒนาจังหวัด - บาท             

งบกรม/กระทรวง 6,255,000 บาท                  
–งบประมาณปี 2561 จำนวน               -  บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน               -  บาท                                              
–งบประมาณปี 2563 จำนวน               -  บาท                 
–งบประมาณปี 2564 จำนวน               -  บาท                 
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  6,255,000 บาท 

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร 

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน    - บาท 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ สังคม   
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อรองรับสังคมผูสู้งอาย ุ
 

6.5 กิจกรรมหลักที ่5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   
งบประมาณ : 8,430,533,588 บาท           
งบพัฒนาจังหวัด 781,844,664 บาท  
งบประมาณ  781,844,664 บาท                           
–งบประมาณปี 2561               -          บาท                 
–งบประมาณปี 2562     63,148,150   บาท                             
–งบประมาณปี 2563     55,297,692   บาท                                        
–งบประมาณปี 2564                -         บาท      
-งบประมาณปี 2565    663,398,822  บาท 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  อำเภอทุกอำเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อำเภอทุกอำเภอ/อปท.     
ในพื้นที่จังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ 

 

 
งบกรม/กระทรวง 1,531,354,956 บาท                                                                   
งบประมาณ 1,392,986,556 บาท                                                   
–งบประมาณปี 2561   696,493,278  บาท                            
–งบประมาณปี 2562   696,493,278  บาท                             
–งบประมาณปี 2563              -          บาท                             
–งบประมาณปี 2564              -          บาท                            
–งบประมาณปี 2565              -          บาท 

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอ 

งบจังหวัด 
1) อ.เมืองยโสธร                                                                                                             
1) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบ้านข้ันไดใหญ่ ม.5 ไปบ้านคำฮี  
ม.3 เลย อบต.เช่ือมกับทาง คสล.เดิม  
2) ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านหนองแวง ม.9 ต.น้ำคำใหญ่ ถึงบ้านหนองเรือ  
ต.หนองเรือ  
3) ถนนจากบ้านเชือกน้อย ม.8 ไปบ้านโคกดำเนิน ม.4  ต.ขั้นไดใหญ่  
4) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก.ม.๒ ต.หนองคู จากนานายมานะ พลไชย 
ออกไปทางบ้านคำเกิด ต.กระจาย  (สายทางถนนลาดยาง บ.หนองค ู ไปบ้านโซง) 
5) ก่อส้างถนนลาดยางแอสฟัสติก ม.4 ต.ทุ่งแต้ สายไปบา้นโนนสะอาด ม.9         
ต.ทุ่งแต้   
6) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบ้านข้ันไดใหญ่ ม.1 ต.ขั้นไดใหญ่ 
ไปบ้านสว่าง ต.สำราญ  
7) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายสกล พรมพินิจถึงแยก 
แม็คโคร 
8) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายเชื่อมระหว่างบ้านขั้นไดใหญ่  
ต.ขั้นไดใหญ่ ไป ต.ทุ่งนางโอก      

2) อำเภอป่าต้ิว                                                                                
1) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนาแม่เมาะ – บ้านครรูุ่ง หมู่ท่ี 13 
ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวดัยโสธร งบประมาณ 499,000 บาท 
2) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านคำกลาง หมู่ที่ 9 ไปบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 
16 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 14,190,000 บาท                                                                                         
3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัตกิส์คอนกรีต สายบ้านกระจาย หมูท่ี่ 3 เช่ือม
ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 1,912,000 บาท 
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3) อำเภอมหาชนะชัย                                                                           
1) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหว้าน หมู่
ที่ 3 ตำบลโนนทรายงาม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร                                                                       
2) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหนามแท่ง 
หมู่ที่ 6 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.05 เมตร                                                 
3) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1 และหมูท่ี่ 8 สายทาง
วัดพระธาตุบญุตา ถึงบึงพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 324 เมตร   
4) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 2 สายบรเิวณบ้านสร้าง
แป้น หมู่ที่ 2 สายบริเวณบ้านสร้างแป้น ตำบลสงยาง ไปตำบลคูเมือง อำเภอมหา
ชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร  ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร                                                                            
5) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบ้านสงยาง หมู่ที่ 1,8 สายบริเวณบ้านสงยาง 
ไปดงขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร                                         
6) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายบา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหว้าน ตำบล
โนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร                                                                         
7) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านเหลา่ใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหนามแท่ง 
หมู่ที่ 6  ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  กว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15                                                
8) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 1,และ  หมู่ที่ 8 สายทาง
วัดพระธาตุบญุตา ถึงบึงพระเสาร์  ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัด
ยโสธรขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 324 เมตร                             
9) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านสรา้งแป้น หมู่ที่ 2 สายบริเวณบา้นสรา้ง
แป้น ตำบลสงยาง ไป ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร            
10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านสงยาง หมู่ที่ 1,8 สายบริเวณบา้นสง
ยาง ไป บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวดัยโสธร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร          
11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นผือฮี หมู่ที่ 8 ตำบลผือฮี อำเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ถึงทางหลวงชนบท ยส 4014   กว้าง 5 เมตร ยาว 
550 เมตร                                                               
12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านแดง –บ้านนาโพธ์ิ   กว้าง 5 เมตร ยาว 
168  เมตร หนา 0.15 เมตร                                               
13) ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดอนผึ้ง – ร่องแห ่                            
14) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวดอน ไปบ้านสงยาง                                       
15) ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมหมาย ไปถนนสายมหาชนะชัย  บ้านแจน
แลน ม.๘ ต.ผือฮี                                                          
16) ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านบงึแก – ตลาดสด หมู่ท่ี 6 ตำบลบึงแก                                                                              
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17) สร้างถนนหินคลุก สายโนนกก – หนองพุก ระยะ 1,500                        
18) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกโนนหนองขุ่นไปหนองฮี 2500 เมตร 
หมู่ที่ 4 ตำบลบึงแกเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบึงแก                                    
19) ก่อสร้างลาดยางไปบ้านไผ่ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะ 3,000 
เมตร (หมู่ที่ 4 ตำบลบึงแก)                                                       
20) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไปท่ีนานางพจน์ นามจำปา  1500 เมตร หมู่
ที่ 4 ตำบลบึงแก                                                                          
21) ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดงจงอาจ ตำบลบึงแก ไปบ้านไผ่ อ.เขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี                                                                             
22) โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายผัน ถึงดอนปู่ตา กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร หมู่ ๕ ตำบลบึงแก                                                  
23) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสำรวย พงษ์พันธุ์ ถึงวัดบูรพา 
ระยะทาง ๑ กม.(หมู่ ๖ ตำบลบึงแก)                                                  
24) โครงการปรับปรุงถนน บ้านบูรพา ถึงบ้านดงจงอาง ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
(หมู่ ๖ ตำบลบึงแก)                                                                    
25) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านชัยชนะ ถึงบ้านเลียบ ระยะทาง ๑๐๐๐ 
เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร (หมู่ ๗ ตำบลบึงแก)                           
26) โครงการปรับปรุงถนนดินคลกุจากบ้านชัยชนะ ถึงบ้านยางน้อยระยะทาง 
๑๐๐๐ เมตร (หมู่ ๗ ตำบลบึงแก)                                                          
27) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัดบึงแก ม.๙ ถึงฐานจดุบั้งไฟ  (หมู่ ๙ 
ตำบลบึงแก)                                                                      
28) โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบบึงหนาด ระยะทาง ๗๐๐ เมตร    กว้าง ๕ 
เมตร (หมู่ ๙ ตำบล บึงแก)                                                             
29) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน จากคอกฉัดยาโค ถึงบ้านนางสาว
กัญญา ทองแท้ ระยะทาง ๓๐๐ ม. (หมู่ ๑๐ ตำบลบึงแก)                               
30) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง บ้านดงจงอาง ไปบ้านโพธิ์ศรี ระยะทาง 
๑๐๐๐ เมตร (หมู่ ๑๐ ตำบล บึงแก)                                              
31) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสี  หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านเหมือดขาว 
ระยะทาง ๒๐๐๐ เมตร  ตำบลบึงแก                                                     
32) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยางสายดอนปู่ตา จาก
บ้านนายประเสริฐถึงบ้านนายคำผอง หมู่ ๕ ระยะทาง ๑๐๐๐ เมตร (หมู่ ๑๑ 
ตำบล บึงแก)                                                                        
33) โครงการก่อสร้างถนนดินรอบกุดเวียน หมู่ ๗ ตำบลฟ้าหยาด                            
34) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาดี – บ้านหัวดง หมู่ ๑  ตำบลหัว
เมือง                                                                              
35) โครงการก่อสร้าง คสล. จากบ้านคูสองช้ัน หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเมอืง – สถานีสูบ
น้ำ P๕                                                                                
36) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนาดี หมู่ที่ ๗ – มหาชนะชัย37) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัวเมือง – บ้านนาด ี      
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38) โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกจากทุ่งทำเลไปโน้นบ่อเกลอื ระยะทาง 
๑.๕ กิโลเมตร                                                                
39) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 – บ้านหนาม
แท่ง หมู่ที่ 6  ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร                                    
40) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.ม่วง  ถึง บ้าน
หว้าน ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร                               
41) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบากเรือไป ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแกว้ 110) 
ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหัวช้างไปบ้านเลยีบ ต.โนนทราย     
111) โครงการก่อสรา้งปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองต ุ– นาโพธิ ์                                                                                            
42) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านสร้างแป้นหมู่ท่ี 2,6 ไปยังบ้านหนองโง้ง 
43) ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.5 รอบดงหัวดอน                                              
44) ก่อสร้างถนนหินคลุก สายพลไว-สำโรง                                              
45) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นสำโรง -บ้านคูเมือง เช่ือมต่อถนนเข้าตำบลฟ้า
หยาด                                                                                        
46) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคุ้ม-บ้านเหมือด ต.ฟ้าหยาด                 
47) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นขาม บ้านโจดนาห่อม อ.ศิลาลาด จ.ศรสีะเกษ                                                                                   
48) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านพลไว-สำโรง หมู่ 8                             
49) โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสายบ้านขาม-ฟ้าหยาด   
50) โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสายบ้านคุ้ม-คสูองช้ัน      
51) โครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสายพลไว หมู่ 3           
52) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านขาม-บ้านแดง ม.5                                     
53) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านขาม-บ้านเดื่อ ม.5,12                         
54) ก่อสร้างถนนลาดยางทับ คสล. เส้นโนนสังข์-บ้านราชมุนี ระยะทาง ๒,๕๐๐ 
เมตร                                                                             
55) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านขาม-บ้านโจด ม.5                                 
56) ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านยางเครือ-บ้านไผ่                                  
57) ก่อสร้างถนน คสล.จาก รพ.สต.บ้านดงจงอาง-บ้านไผ่                      
58) ก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยาง ยส. ๒๐๑๕-บึงหนาด (ม.๙)        
59) ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดงจงอาง (ม.๑๐)-บ้านโพธ์ิศรี ต.ม่วง      
60) ก่อสร้างถนนดินยกระดับลงหินคลุกถนนเช่ือมบ้านดงจงอาง  ม.๑๑-บ้านทุ่ง
ใหญ่ (อ.เขื่องใน)                                                            
61) ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบอน ม.๘-บ้านบูรพา  (ม.๖)                
62) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากทางหลวงชนบทถึงกุดฮู หมู่ที่ 7                                                                               
63) ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสรมิเหล็กจากสวนนางบังอร  กอคำถึงสวน  นางพร  
แสนจันทร์  หมู่ที่ 7          
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4) อำเภอกุดชุม                                                                           
1) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 – อ่าง
กกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแหน – อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 825 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.05 เมตร  2) ก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4013 – เชื่อมถนนสายหนอง
แหน-ทรายทอง หมู่ที ่7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 825 ตารางเมตร พร้อมไหลท่างลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร                                                             
3) ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหวา่งหมู่บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 1 –บ้านชลประทาน   
หมู่ที่ 12 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 7,850.00 
ตารางเมตร                                         
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นโสกขุมปูน หมู่ที่ 2 – บ้าน
ป่าหวาย หมู่ท่ี 4 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 2,598.00 
ตารางเมตร                                                                  
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบา้นเหล่าฝ้าย หมูท่ี่ 11-บ้าน
หนองเมืองกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่นอ้ยกว่า 
2,400 ตารางเมตร                                                            
6) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิกสายบ้านนาประเสริฐ ต.โพนงาม –  บ้านคำ
ผักหนาม ม. 10 ต.หนองแหน                                                                                 
7) ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างบ้านม่วง ม. 5 ต.โพนงาม- บา้นโพนงาม 
ม. 1 ต.โพนงาม                                                                              
8) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแดง – บ้านนาเวียง                                     
9) ก่อสร้างถนนพาราเคพซิลสายบ้านเกี้ยงเก่า - บ้านคำเลา ม. 11 สามแยก ต.ดง
มะไฟ อ.ทรายมูล                                                                                            
10) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแซง หมู่ที่ 3 – บ้าน บะคอม ตำบลโพนงาม                                                                                         
11) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกำแมด หมู่ที่ 1                                            
12) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโสกขุมปูน ม.2 - บ้านป่าหวาย  ม. 4 ต.นาโส่ 
อ.กุดชุม ต.กำแมด อ.กุดชุม ถึงสะพานโพง                                              
13) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านกุดปลาดุก ม.3 ไปบ้านดอนหวาย ต. โนนเปือย 
อ.กุดชุม                                                                                                       
14) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17  ต.โพนงาม                                                                                   
15) ก่อสร้างถนนลาดยางคำใหล - บ้านนางาม ต.โพนงาม                                    
16) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านแดง – บ้านหนองแซง                                        
17) ก่อสร้างถนนลาดยาง คำเลา - สามแยกดงมะไฟ หมู่ที่ 11              
18) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นกำแมดไปบา้นยางเดีย่ว  ต.หนองเป็ด อ.เมือง
ยโสธร                                                                                                    
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19) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเหี่ย ม.5-บ้านดงสว่าง  ต.โคกนาโก  
อ.กุดชุม                                                                                    
20) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองเหี่ยไปบ้านหนองแข้  ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว                                                                              
21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายเหลา่ฝ้าย ม. 11 -  บ้านหนองเมือง
กลาง ม.10 ต.กุดชุม อ.กดุชุม                                            
22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท   ยส. 4013 - 
เชื่อมถนนสายหนองแหน - ทรายทอง ม. 7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม                                                                                          
23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ยส. 4013 – 
อ่างกกกุง ม.1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม                                            
24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นคำผักหนาม - บ้านนาสมบรูณ์  ม. 
4 ต.หนองแหน อ.กุดชุม                                                                              
25) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นชลประทาน - บ้านโนนเปือย ต.
โนนเปือย อ.กุดชุม (ช่วงที่ 1)                                                                              
26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นชลประทาน - บ้านโนนเปือย ต.
โนนเปือย อ.กุดชุม (ช่วงที่ 2)                                                              
27) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านนาสะแบง ต.โนนเปอืย – บ้าน
โคกสุวรรณ ต.โคกนาโก ช่วงบ้านโนนเปือย ม.1  -– บ้านสุขเกษม ม. 9 ต.โนน
เปือย อ.กุดชุม                                                                 

28) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบา้นโพนงามไปบ้านสีสุก ต.โพนงาม อ.กุดชุม                                                                                                     
29) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทิศใต้ข้าง อบต. (บ้านโพนงาม - บ้านม่วง) ต.โพน
งาม อ.กุดชุม                                                                       
30) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบา้นนาทมไปคำผักหนาม ต.หนองแหน                                                                                              
31) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบา้นหนองแซงไปบะคอม ต.โพนงาม อ.กุดชุม                                                                                      
32) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านม่วงไปบ้านโคกศรี ต.โพนงาม อ.กุดชมุ                                                                                      
33) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบา้นแดง ต.โพนงามไปบา้นคำผักกดู ต.หนองแหน 
อ.กุดชุม                                                                            
34) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบา้นสร้างแตไ้ปบ้านนาประเสริฐ ต.โพนงาม  
อ.กุดชุม                                                                              
35) ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบา้นหนองหว้าไปบ้านหนองแวง ต.โพนงาม  
อ.กุดชุม                                                                                 
36) ก่อสร้างถนนลาดยาง ต.กุดชุม - บ้านพรสวรรค์ ทต.คำเตย 32) โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านเหล่าฝา้ย ม.11 ต.กุดชุม – บ้าน  บะยาว ต.หนองหมี                                                                          
37) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองแก ม.7 ต.กุดชุม – บ้านดงสวรรค์ ทต.คำ
เตย                                                                              
38) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองบอน ม.18 ต.กดุชุม –บ้านหนองสนม ทต.
คำเตย อ.ไทยเจริญ                                                            
39) ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อหมู่บ้านบ้านหนองมาลา ม.6- บ้านคำก้าว ต.ห้วย
แก้ง                                                                           
40) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10บ้านหนองเมืองกลาง ต.กุดชุม       
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41) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบอน ม. 18 เชื่อม  บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย  
อ.ไทยเจรญิ                                                                     
42) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองบัว ม. 20 เชื่อมต่อ ม.บ้านหนองบอน ม. 1                                                                                  
43) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเช่ือมระหว่างตำบลบ้านศรีชมพล ม.11 
ต.หนองหมี เชื่อมบ้านโคกกลาง ต.ดู่ลาด อ.ทรายมลู                  
44) ซ่อมสร้างถนนลูกรังเส้นบา้นโคกศรไีป หนองแตะแหละ               
45) ซ่อมสร้างถนนลูกรังเส้นหนองแซงไปคำผักหนาม  (เส้นรอง)  ต.โพนงาม                                                                                  
46) ซ่อมสร้างถนนลูกรังเส้นบา้นหนองแซงไปคำผักหนาม  (เส้นหลกั)  ต.โพนงาม                                                                           
47) ซ่อมสร้างถนนลูกรัง คำเลา-นากุดกว้าง หมู่ที่ 11 ต.โพนงาม อ.กุดชุม                                                                                    
48) ซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านแดง-บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 13 (นาพ่อขุน)                                                                          
49) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแซง ม.15ไปคำผักหนาม(สายหลัก)                                                                                 
50) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเช่ือมระหว่าง ม. 2 – ม. 1 ต.นาโส่ อ.กุดชุม                                                                               
51) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ท่าลาด ต.นาโส่– สดุเขต  กดุหิน ต.กำแมด 
อ.กุดชุม                                                                     
52) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านนายคำเรียบ-บ้านนางลำดวน   ม.3 ต.
นาโส่                                                                          
53) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 ต.นาโส่                 
54) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านนางทองใบ – ถนนลูกรัง ม.8 ต.นาโส่ 
อ.กุดชุม                                                                                  
55) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหน้าวัด ม.2 – สดุเขต อบต.นาโส่ ต.นาโส่                                                                                
56) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ซอยบ้าน  พ่อติ่ง 
ศรีชนะ                                                                               
57) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 สายหลังวัดบ้านคำผกักูด   
58) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายเขา้อ่างกกกุง ต.หนองแหน          
59) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใน ม. ๕ ต.หนองแหน อ.กุดชุม                                                                                    
60) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายใน ม. ๕ ต.หนองแหน  อ.กุดชุม                                                                                     
61) ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองแหน ม.7 – หลังวัดบ้านโพนดินแดง ต.
หนองแหน อ.กุดชุม                                                                      
62) ก่อสร้างถนนลาดยางสายวดัป่าพุทธิคุณ – บ้านคำผักกดู  ต.หนองแหน อ.กุด
ชุม                                                                                          
63) ขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่ที่ 7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม                               
64) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านคำผักหนาม – บ้านหนองแหน  
65) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย บ้านคำผักหนาม – บ้านหนองแซง- นา
อดม                                                                                    
66) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านโพนดินแดง – บ้านคำผักหนาม67) 
ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทล.4013- หน้าวัดบ้านโนนประทาย               
68) ก่อสร้างถนน  คสล. หน้าวัด บ้านบะนางเจิมหมู่ที่ 7  –  บ้านนาย 
ทองปาน                                                                                    
69) ก่อสร้างถนน  คสล. บ้านบะนางเจิม  ม.7-  บ้านนายโกมินทร ์       
70) ก่อสร้างถนน  คสล.บา้นโคกสว่าง  ม.8 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม                 
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71) ก่อสร้างถนน  คสล. – คุ้มคำสะอาด  ม. 13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม              
72) ก่อสร้างถนคอนกรีตเสรมิเหล็กเช่ือมระหว่างตำบลบ้านบะยาว ม.6  ต.หนอง
หมี เชื่อมบ้านพรเจริญ ต.คำน้ำสรา้ง อ.กุดขุม                         
73) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็กเช่ือมระหว่างตำบลบ้านศรีชมพล ม.11 ต.
หนองหมี เชื่อมบ้านโคกกลาง ต.ดูล่าด อ.ทรายมูล                          
74) ก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนเปือย  ม.1 - บ้านหัวงัว ม.2 ต.กำแมด  
อ.กุดชุม                                                                              
75) ก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตกโรงเรียนบ้านสองคร ม.5 ต.กุดชุม                                                                                            
76) ปรับปรุงผิวจราจรซอยเทศบาล 9 - ซอยเทศบาล 30 หมู่ที่ 8 และ  หมู่ที่ 
17 ต.กุดชุม                                                                  
77) ปรับปรุงผิวจราจรซอยเทศบาล 12- ซอยเทศบาล 27 ม.14           

5) อำเภอเลิงนกทา                                                                          
1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายบา้นห้องแซง – อ่างเก็บน้ำห้วยลิง
โจน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร                              
2) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านโคกวิลยั-บ้านโคกสะอาด ตำบล
สามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร                                              
3) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านคึ
มชาด ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา                                                 4
) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านทรัพยเ์จรญิ หมู่ที่ 7 – สามแยกโนน
ประทาย บ้านศรีสว่างหมู่ 4 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
งบประมาณ 4,902,000 บาท                                                     
5) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต  สายบ้านเป็งจาน ต.
สวาท-บ้านอ่างสมบูรณ์ ต.สามคัค ีอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                      
6) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านแยเหนือ หมู่ที่ ๑๒-ถนนลาดยาง
สวาท หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                                 
7) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบุ่งค้า-บ้านช่องเมก็ ต.บุ่งค้า 
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                                        
8) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลยีบคลองชลประทาน บ้านห้อง
คลอง ต.ห้องแซง-บ้านนาเซ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร                                                                                              
9) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านโพง หมู่ที่ ๒ ต.ห้องแซง             
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                                                                   
10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สามแยกไปบา้นโนนประทาย ต.หนองแหน-
บ้านทรัพย์เจรญิ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร             
11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านคำเกิง-บ้านสมสะอาด ต.โคกสำราญ  
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                                     
12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโคกสะอาด สายแยกทางหลวง ๒๑๓๖-
บ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ ๘ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร                                                                                      
13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางบ้านศรีสว่าง  หมู่ที่ ๔-บ้านศรีอุดม
(คุ้มศรีดอกรัก)หมู่ ๑๐ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  
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๑4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางบ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๑๐-บ้านศรี
สว่าง หมู่ ๔ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                   
๑5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนาจาน หมู่ที่ ๑๐ ต.สามัคคี-ต.กุด
เชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                                
๑6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนาหว้า หมู่ที่ ๑๙  ต.ห้องแซง- 
ต.ศรีแก้ว(แนวช่วงต่อภูหินปูน) ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร     
๑7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นดงยาง หมู่ที่ ๗ –ถนนหลวง หนอง
พอกเลิงนกทา(ห้วยหมุนวัง) ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร                                                                                
๑8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นท่าศิลา หมู่ที่ ๖-บ้านนาหว้า หมู่ที่ 
๙ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                         
๑9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นท่าศิลา หมู่ที่ ๖-บ้านนาหว้า หมู่ที่ 
๑๙ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                       
20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล-บ้านนา
เซ หมู่ที่ ๙ ต.สามคัคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                 
21) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโพธิ์ทอง หมู่ ๑๒                   
ต.ห้องแซง-บ้านนาเซ-แสงสุวรรณ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                  
22) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นไทยเจรญิ หมู่ที่ ๓-บ้านเกษตร
พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                       
23) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ต.สามัคคี-
บ้านร่องคำ หมู่ ๑๔ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                     
24) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนาจาน หมู่ที่ ๑๐ ต.สามัคคี-ต.กุด
เชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                              
26) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ต.สามัคคี-
บ้านร่องคำ หมู่ ๑๔ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                          
27) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางบ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๑๐-บ้านศรี
สว่าง หมู่ ๔ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                         
28) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๒ ต.ห้องแซง-บ้านนา
เซ-แสงสุวรรณ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร                                    
29) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนาหว้า หมู่ที่ ๑๙                       
ต.ห้องแซง-ต.ศรีแก้ว(แนวช่วงต่อภูหินปูน) ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  

6) อำเภอไทยเจริญ                                                                        
1) ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองสนม-ศรีชมพ-ูดงสวรรค์ ต.คำเตย      
2) ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองนกเขียน-โนนหนองผือ  ต.คำไผ่ อำเภอ
ไทยเจริญ                                                                                   
3) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านพืชคาม -บ้านโชคชัยพร ต.น้ำคำ อ.ไทยเจรญิ  
4) ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านคำไผเ่หนือ-โนนบ้านใหม่ ต.คำไผ่ อำเภอไทย
เจริญ                                                                                         
5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ สายบา้นโสกน้ำใส หมู่ 7 – บ้าน
โนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจรญิ จังหวัดยโสธร                                                                                                                                                                                                                                  
6) ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.๙ ต.คำไผ่ – อำเภอไทยเจริญ                     



302 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) ปรับปรุงถนนลูกรัง หนองสนม – ซ่งแย้ ม.๓  ต.คำเตย                      
8) ก่อสร้างถนนลาดยางหนองสนม – ซ่งแย้ ต.คำเตย                           
9) ก่อสร้าง คสล./ถนนลาดยางหมู่ที ๒ ต.คำเตย                                 
10) สร้างถนนลูกรังทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองลุมพุก-บ้านสามแยกภูกอย (ม.๖) 
คำเตย                                                                           
11) ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง (กม.๓ เป็นต้นไป ) ม.๒ ต.คำเตย                                                                                             
12) ขยายบล็อกคอนเวอรส์ คำเปา้ ม. ๓ ต.คำเตย                                                                                                                    
13) ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโสกน้ำใส-โนนบ้านใหม่  ต.คำไผ ่                                                                                              
14) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ม.๗ –หนองยาว ต.น้ำคำ 

7) อำเภอคำเขื่อนแก้ว    
1) ปรับปรุงถนนลาดยางยกระดับถนนพร้อมเทคอนกรีตฯ สายบา้นทรายงาม หมู่
ที่ 5 ตำบลกดุกุง  
2) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านเหล่าไฮ หมู่บ้าน 2-ไปทางบ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที่ 4 
ตำบลเหล่าไฮ  
3) ก่อสร้างถนนคอนกรตีฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 48-002 สายปลาอีด 
นาหลู่ ตำบลนาแก   
4) ก่อสร้างถนนคอนกรตีฯ บ้านสมบูรณ์พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน  
5) ก่อสร้างถนนคอนกรตีฯ สายบา้นนาคำ – บ้านโคกโก่ย หมู่ที่ 9 ตำบลกู่จาน  
6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1 - 
0001 ตอนท่ี 1 (ช่วงดอนขะยอม - บุ่งหวาย) ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                  
7) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต  สาย ยส. ถ.1 - 
0001 ตอนท่ี 2 (ช่วงดอนขะยอม - บุ่งหวาย) ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                                
8) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สาน ยส. ถ.1 -0092 สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 
4,8 อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ท่ี 5 ตำบลกุดกุง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านกุดกุง-บ้านทรายงาม ตอนที่ 1)                                                                                                   
9) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สาน ยส. ถ.1 -0092 สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 
4,8 อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ท่ี 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านกุดกุง -  บ้านทรายงาม ตอนที่ 2)                                                                                  
10) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1 - 
0060  ระหว่างบ้านลมุพุก หมู่ที่ 1,2 ตำบลลุมพุก - บ้านกุดกุง หมูท่ี่ 1 ตำบล
กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว    
11) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1 - 
0053 ระหว่างบ้านดอนมะฮวน หมู่ที่ 7 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว - 
บ้านบากเรือ หมู่ที1่,9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย                                                                                         
12) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำแหลม 
ถึง ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                                       
13) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก สายบ้านแหลง่หนู ถึงบ้านทุ่ง
มน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว                           
14) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนน คสล. ในเขตรับผดิชอบ ของ อบต.ลุมพุก 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                    
15) ก่อสร้างถนน คสล.สายนาห่อม - หนองแสง ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว                                                                               
16) ก่อสร้างถนน คสล.จากโรงสนีาห่อม - ถนนนาคำโคกโก่ย หมู่ที่ 1 ต.นาแก                                                                              
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17) เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนลาดยาง อบจ.ยส.3202 สาย
จากบ้านดอนเดือยไก่ ตำบลแคนน้อย ถึงเขตติดต่อตำบล 
บากเรือ อ.มหาชนะชัย                                                                    
18) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซลิ ภายในหมูบ่้าน                       
บ้านหนองเลิง  หมู่ที่ 3                                                                 
18) ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสทต์ิกคอนกรีตรอบสายบ้านแหล่ง
หนู ถึงบ้านข้ีเหล็ก หมู่ที่ 7                                                 
19) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                        
20) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนิคลุกในเขตพื้นที่ตำบลย่อ                
21) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                 
22) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเช่ือมระหว่างหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                                                                                    
23) ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสรมิเหล็กในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                       
24) ไฟฟ้าสาธารณะตามมุมมดืทุกหมู่บ้าน                                     
25) ปรับปรุงถนนลาดยางยกระดบัถนนพร้อมเทคอนกรีตฯ  
สายบ้านทรายงาม หมู่ท่ี 5 ตำบลกุดกุง                                                          
๒6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านม่วง - ไปวังย่าแว่ว บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบล
นาแก                                                                           
27) ซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม บา้นเหล่าไฮ หมู่ที่ 2 ตำบล 
เหล่าไฮ - ไปทางบ้านหนองกบ ตำบลกู่จาน                                            
27) ถนนคอนกรตี ผิวจราจร คสล.สายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 
8 ตำบลลุมพุก - บ้านข้ีเหล็ก หมูท่ี่ 4 ตำบลลุมพุก   
 
8) อำเภอค้อวัง  
1) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเปาะ – โนนทราย (ตอนท่ี 1)  
2) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนพระธาตุ – โนนสว่าง   
3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านค้อ – บ้านเปาะ บ้านเหล่าน้อย (ตอนกลาง) 
ช่วงจากหน้า รร.วัดบ้านเปาะ ถึงบล็อคคอนเวิรส์  
4) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเปาะ หมู่ที่ 9 ไป ห้วยพระบาง (ตอนท่ี 1) 
5) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปอ-โพนจาน  
 
9) อำเภอทรายมูล                                                                              
1) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายบา้นโคกกลางไปเขตบ้านทา่ลาดขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
2) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายข้างโรงเรยีนบ้านสร้างช้างไปเขตบ้าน
หนองศาลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
3) ลาดยาง/คสล. สาย บ้านทรายมูล ต.ทรายมลู-บ้านโนนสนาม –  บ้านดู่ลาด 
ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล รยะทาง 5 กม.  
4) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านคำแขนศอก หมู่ที่ 6 - บ้านดอนนก
ชุม หมู่ที่ 7 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมลู                                                                                 
5).ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.สาย บ้านหนองดู่ - บ้านหนองไก่ขาว  
ต.ทรายมลู อ.ทรายมูล ระยะทาง 5 กม.                                                      
6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ต.ดูล่าด - ต.ดงมะไฟ (บ้านดู่ลาด-โคก
ก่อง-ดอนนกชุม-คำไผ่-ดงมะไฟ) ระยะทาง 7 กม.   
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งบกระทรวง/กรม 135,424,000 บาท 
2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร        
–งบประมาณปี 2561              -              บาท                 
–งบประมาณปี 2562              -              บาท                             
–งบประมาณปี 2563              -              บาท                  
งบประมาณปี 2564                -              บาท    
–งบประมาณปี 2565    135,424,000     บาท 
หน่วยดำเนินการ : การประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ยโสธร        
 
งบ อปท.  6,784,209,878 บาท        
–งบประมาณปี 2561   914,592,500  บาท                            
–งบประมาณปี 2562   914,592,500  บาท                             
–งบประมาณปี 2563   1,731,964,322 บาท                            
–งบประมาณปี 2564   1,278,092,323 บาท                             
–งบประมาณปี 2565   1,944,968,233 บาท 
 

7) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 14  
ต.ทรายมลู อ.ทรายมูล ระยะทาง 5 กม.                              
8) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ - โรงพยาบาลทรายมูล  
ต.ทรายมลู เช่ือมสู่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน พระธาตฝุุ่นระยะทาง 3.1 กม.                                                                    
9) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. สายบ้านโสกผักหวาน-บ้านเสาเล้า-บา้นโคกกลาง 
ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล ระยะทาง 4 กม.                                      
10) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. สายบ้านนาเวียง-บ้านหนองแวง-บ้านหนองบัว 
ต.นาเวียง เชื่อมต่อสู่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 7 กม                                                                                             
11) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. สายโสกผักหวาน-บ้านสสีุก-บ้านโคกกลาง ต.ดู่
ลาด อ.ทรายมูล ระยะทาง 5 กม.                                                    
12) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. สายบ้านนาเวียง-บ้านโป่ง เช่ือมสูแ่หล่งท่องเที่ยว 
วัดสระไตรนุรักษ์ ระยะทาง 5 กม.                                           
13) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. สายบ้านโป่ง-บ้านหนองบัว ต.นาเวียง อ.ทราย
มูล เช่ือมสู่แหล่งท่องเที่ยว วัดสระไตรนรุักษ์ ระยะทาง 5 กม.                                                                                           
14) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. สาย บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล -บา้นโสก
ผักหวาน ต.ดูล่าด เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยว วัดล้านขวด ระยะทาง 5 กม.                                                                                            
15) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. สายบ้านดอนหวาย-บ้านนาโป่ง ต.ทรายมลู  
อ.ทรายมูล ระยะทาง 3 กม.                                                        
16) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7 - บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8  
ต.ทรายมลู อ.ทรายมูล ระยะทาง 4.5 กม.                                     
17) ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ถึง ทางเชื่อมบ้านคำน้ำ
เกลี้ยง ต.ทุ่งแต้ ระยะทาง 3 กม. 
    
 

งบกรม/กระทรวง       
1) อำเภอทุกอำเภอ  
    ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชนบทในหมู่บ้าน 
2) การประปาส่วนภูมิภาค 
    วางท่อขยายเขตจำหน่ายประปา โดยมโีครงการครอบคลุมพื้นท่ี การประปา
ส่วนภูมภิาคสาขายโสธร การประปาส่วนภูมภิาค สาขาเลิงนกทา และการประปา
ส่วนภูมภิาคสาขามหาชนะชัย 
                                  

 

งบ อปท.     
1) สำนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                      
ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงท้องถิ่น จำนวน 65 รายการ     

2) อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                           
1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย  ยส.ถ.1 - 
0001 ตอนท่ี 1 (ช่วงดอนขะยอม - บุ่งหวาย) ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
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ส่วนท้องถิ่น/อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว/อปท.
อำเภอป่าต้ิว/อปท.อำเภอมหาชนะชัย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย  ยส.ถ.1 - 
0001 ตอนท่ี 2 (ช่วงดอนขะยอม - บุ่งหวาย) ตำบลสงเปือย                      
3) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สาน ยส. ถ.1 -0092 สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 
4,8 อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ท่ี 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านกุดกุง-บ้านทรายงาม ตอนที่ 1)                                                                                          
4) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สาน ยส. ถ.1 -0092 สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 
4,8 อำเภอมหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ท่ี 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านกุดกุง-บ้านทรายงาม ตอนที่ 2)                                                                                       
5) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1 - 
0060  ระหว่างบ้านลมุพุก หมู่ที่ 1,2 ตำบลลุมพุก - บ้านกุดกุง หมูท่ี่ 1 ตำบล
กุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                                                 
6) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สาย ยส.ถ.1 - 
0053 ระหว่างบ้านดอนมะฮวน หมู่ที่ 7 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว - 
บ้านบากเรือ หมู่ท่ี1,9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย                                                                                            
7) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายบา้นคำแหลม ถึง 
ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                     
8) ก่อสร้างถนน คสล.สายจากทางทิศตะวันตกของโรงเรยีนบ้านดง ถึง บ้านแหล่ง
หนู หมู่ที่ 5 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว                           
9) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านนาเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อน
แก้ว                                                                                              
10) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลดงแคนใหญ่   
11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบ้านโพนสิม หมู่ที่ 4  ตำบลทุง่มน อำเภอ 
คำเขื่อนแก้ว                                                                                                 
12) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกสายบ้านแหล่งหนูถงึบ้านทุ่ง
มน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว 13) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนน 
คสล. ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                                  
14) ก่อสร้างถนน คสล.สายนาห่อม - หนองแสง ต.นาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                                 
15) ก่อสร้างถนน คสล.จากโรงสนีาห่อม - ถนนนาคำโคกโก่ย หมู่ที่ 1 ต.นาแก                                                                                  
16) ก่อสร้างถนน คสล.สายนาคำ - บ้านม่วง หมู่ที่ 2 ต.นาคำ    
17) ก่อสร้างสะพานจากพ้ืนท่ีการเกษตร บ้านนาคำ - บ้านคำศริิ ต.กู่จาน                                                                                     
18) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 5  ทต.ดงแคนใหญ ่                            
19) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพรอ้มติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรถนน                                                               
20) ก่อสร้างสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้าโนนแดง หมู่ที่ 4 ต.นาคำ      
21) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนน คสล. ในเขตรับผิดชอบของ อบต. 
ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                                                       
22) เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนลาดยาง อบจ.ยส.3202 สาย
จากบ้านดอนเดือยไก่ ตำบลแคนน้อย ถึงเขตติดต่อตำบลบากเรือ อ.มหาชนะชัย                                                                                          
23) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซลิ ภายในหมูบ่้าน บ้านหนองเลิง  
หมู่ที่ 3                                                                                                                                                                                        
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24) ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสทต์ิกคอน กรีตรอบสายบ้านแหล่ง
หน ูถึงบ้านข้ีเหล็ก หมู่ที่ 7                                                      
25) ก่อสร้าง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขต สถานสีูบน้ำ,คลองส่งน้ำ,ระบบท่อส่ง
น้ำ                                                                             
26) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนดินในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                      
30) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนิคลุกในเขตพื้นที่ตำบลย่อ                           
31) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                             
32) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเช่ือมระหว่างหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                                                                                  
33) ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสรมิเหล็กในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                 
34) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทีด่ินและสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นท่ีตำบลย่อ                                                                            
35) ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายพร้อมฝาปิด ในเขตพื้นท่ี ตำบลย่อ                                                                                        
36) ก่อสร้างคลองระบายน้ำ,ท่อสง่น้ำระบายน้ำในเขตพื้นท่ี  ตำบลย่อ                                                                                       
37) ก่อสร้างสะพานข้ามลำนำ้ชีหลงบ้านคำม่วงและบ้านหนองปลา  
(แก้มลิงเฉลมิพระเกียรติ)                                                                        
38) ไฟฟ้าสาธารณะตามมุมมดืทุกหมู่บ้าน                                              
39) บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมก่อสร้างสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า บ้านคำม่วง  
ม.7 และ ม.10                                                                        
40) ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน                                                                                                     
41) ขุดเจาะบ่อบาดาล ทุกหมู่บา้น                                                                 
42) ก่อสร้างชลประทานระบบท่อในพ้ืนท่ีการเกษตรตำบลย่อ     
43) ปรับปรุงคันดินห้วยสะแนนตอนล่าง หมู่ที่ 1,8,11 

3) อำเภอป่าต้ิว                                                                              
1) ก่อสร้างจุดพักรถ ม.5 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร                           
2) วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนนอรุณประเสริฐ (จากถนนเข้าวัดปา่ติ้ว-ซอย
หนองบัวแดง)                                                                      
3) วางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย ์อปพร.-ร่องคอม)                                                                                  
4) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5 (ทางไปบ้านหนองสำโรง)                         
5) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยวังกะละ ม. 12 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
(ไปบ้านหนองสำโรง ม.8 ต.โคกนาโก)                                                  
6) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย เชียงเพ็ง-นาดี หมู่ ๑                       
7) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำเซบาย (เชียงเพ็ง-น้ำปลีก) หมู่ ๗  
8) ก่อสร้างสะพานข้ามที่นานายอุดร ช่างลอบ-เซน้อย ตอนกลาง หมู่ ๒                                                                                              
9) ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สขา้มลำเซน้อย หมู่ ๕                                 
10) ก่อสร้างบล๊อกคอนเวริ์สสายเซซ่ง-บ้านกลาง สระเกษ หมู่ ๔ 11) โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางจากท่าลาด – โพธิ์ไทร                   
12) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชียงเพ็ง – นาดี                                 
13) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเซซง่-คำพระ                                    
14) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามลำเซน้อย(เชียงเพ็ง-น้ำปลีก)                                                                                   
15) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามวังทึก                          
16) ก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์สจากเชียงเพ็งเชื่อมบ้านกลางสระเกษ  
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17) ขยายเขตไฟฟ้าเชียงเพ็ง – นาดี                                                
18) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กข้ามท่าทอย                      
19) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน                                   
20) ก่อสร้างถนน คสล.หรือถนนลาดยางแบบมาตรฐานจาก หมู่ที ่ 4  
บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน ถึงบ้านป่าตอง หมู่ที่ 3 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร                                                                                      
21) ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คสล. หรือถนนลาดยางรอบหมู่บา้นเตาไหหมู่ที่ 5 
และหมู่ที่ 7 เชื่อมตำบลเหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว     
22) ก่อสร้างถนนคสล.หรือถนนลาดยางหมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน จากหมอนใหญ่
หนองยางหมู่ที่ 1 ตำบลศรีฐาน จากหมอนใหญ่หนองยาง 
23) ก่อสร้างถนนคสล.หรือถนนลาดยางแบบมาตรฐานจากบ้านศรีฐาน  
หมู่ที่ 1 ถึงบ้านคำสร้างบ่อหมู่ที่ 10 ต.กระจายและสายศรีฐาน หมูท่ี่ 1 เชื่อมวัด
ป่านิคมพัฒนาราม                                                                  
24) ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคสล.จากบ้านศรีฐานสายวดัป่าศลิาเลขถึงบ้าน
กุดสำโรง                                                                
25) ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุกภายในหมู่บ้านและภายนอกหมู่บ้าน 
(เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมูบ่า้น และตำบลใกลเ้คียง        
26) ก่อสร้างสะพานลำโพงใหญ่บา้นเตาไหหมู่ที่ 7 และบ้านศรีฐานหมู่ที่ 8 (วังกก
บก)                                                                                            
27) ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ท้ัง  9 หมู่บ้าน                                     
28) ขยายท่อสี่เหลี่ยมสะพานเลิงเปือยจากหมู่ที่ 5 บ้านเตาไห ต.ศรฐีาน -หมู่ที่ 
5-6 ต.เหล่าไฮ                                                                      
29) ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคสล.บา้นเตาไหถึงบ้านกุดเป่ง ต.เหล่าไฮ อ.คำ
เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร                                                                                                                                                     
30) ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลศรีฐาน                                                                             
31) ปรับปรุงซ่อมแซมและซื้อวัสดุประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน                                                                            
32) ขยายไฟฟ้าเป็นไฟ 3 เฟส ภายในตำบลศรีฐาน                          
33) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพกั ภายในหมู่บ้านทั้ง 9  หมู่บ้าน  ต.ศรีฐาน                                                                                   
34) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๔  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร                                                                 
35) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑๘ หมู่ที่ ๑๒ตำบลโพธ์ิไทร   
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร                                                              
36) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑๓ หมู่ที่  ๑๒  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร                                                       
37) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๕ตำบลโพธิ์ไทร   
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร                                                                                                                                                     
38) ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๕ (ทางไปบ้านหนองสำโรง) ตำบล
โพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร                                                                                                                                                      
39) ปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธเีสรมิผิวแอสฟลัท์ติดคอนกรีตถนนและซอย 
ในเขตเทศบาล- ถนนเทศบาล ๑,๒,๕,๖ - ซอยเทศบาล ๒         
40) วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนนอรุณประเสริฐ (จากถนนเข้าวัดป่าติ้ว -  
ซอยหนองบัวแดง)                                                                   
41) วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย์ อปพร.- ร่องคอม)                                                                                    
42) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์                                                                 
43) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนเทศบาล ๕  หมู่ที่ ๕ (ทางไปบ้านทรัพย์เจรญิ)                                                                       



308 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยวังกะละ   ม.๑๒ ต.โพธิ์ไทร   
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร (ไปบ้านหนองสำโรง ม.๘ ต.โคกนาโก)                         
45)  ก่อสรา้งอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลตำบลป่าติ้ว                                                                             
46) ก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลา่เซลล์)          
47) ก่อสร้างศาลหลักเมือง                                                             
48) ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 3 สายไปบ้านนาหมอม้า                               
49) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 4 สายไปบา้นแจ้งกฐิน                                  
50) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 สายไปบ้านนาเมื่อง 
51) ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองแข้หมู่ 13สายไปบ้านโคกสะอาด                                                                                 
52) ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคกสุวรรณ ไปบ้านห้วยค้อ                                       
53) ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านอา่งทอง ไปบ้านสุขเกษม                                
54) ก่อสร้าถนนดินลูกรังสายบ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 11  ไปบ้านหนองสำโรง 
หมู่ 8                                                                                
55) ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านดงสวางหมู่ 1 ข้ามห้วยทรพี  ช่วงนานายสังวร พุ่ม
โพธิ ์                                                                      
56) ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ข้ามห้วยทรพีไปบ้านหนอง
สำโรง                                                                    
57) ก่อสร้างระบบประปาบา้นนาดี หมู่ที่ 3                                                 
58) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านหนองแข้หมู่ท่ี 5                                      
59) ก่อสร้างระบบประปาบา้นหนองสำโรงหมู่ที่ 8                                                   
60) ก่อสร้างระบบประปาบา้นโคกสะอาด หมู่ 7                                                 
61) ก่อสร้างระบบประปาบา้นใหม่สามัคคธรรมหมู่ 11                                         
62) ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านอ.สมบัติ - โรงสีพ่อสวัสดิ์ หมู่ 1                                    
63) ก่อสร้างถนน คสล.ใต้วัดท่าวังหลวง หมู่ 2                                                   
64) ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายเสน่ห์นคร - บ้านนายเสถียร หมู่ 2                                                                                       
65) ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บา้นจากบ้านนางละมัย-หน้าประตเูข้าวัด หมู่ 4                                                                                    
66) ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บา้น หมู่ 7                                              
67) ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายบุญส่ง - บ้านนายจำลอง  หมู ่2                                                                                                                     
68) ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บา้นจากบ้านนางที ปั้นทอง - บ้านนายประเทือง
ทิน มารัตน์ ม.4                                                         
69) ก่อสร้างถนน คสล.สายเลยีบลำเซน้อยจากบ้านนายไพบูลย์ โนนตูม - วัดบ้าน
โนนตูม หมู่ 5                                                             
70) ก่อสร้างถนน คสล.รอบอบต.เชียงเพ็ง                                                  
71) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กข้างวัดท่าวังหลวง ม.2      
72) ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางละมลุ หินอ่อน-ถนนอรุณประเสริฐ ม.7                                                                              
73) ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายรัตน์ ปรางทอง-นานายแดง  
สายคำวงศ์ หมู่ที่ 5                                                                                 
75) ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู7่                                              
76) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.รอบวัด หมู่ 7                                            
77) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชียงเพ็ง-นาดี หมู่ 1                                            
78) ก่อสร้างถนนลาดยางจากท่าลาด-โพธิไ์ทร หมู่ 6               
79) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเซซง่-คำพระ หมู่ 4                                             
80) ก่อสร้างถนนลาดยางเชียงเพง็ หมู่ 7 ไปถนนอรณุประเสริฐ (ตอ่ของเก่า)  
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81) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราเคฟซิลทางไปแพสูบน้ำเช่ือมต่อถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเดมิ หมู่ 7                                                     
82) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพกัภายในหมู่บ้าน หมู่ 2                                               
83) ก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมบอ่พักรอบหมู่บ้าน หมู่ 1-7                               
84) ก่อสร้างท่อระบายนำ้ท่อผ่าซกีพร้อมฝาปดิจากบ้านนายอรุณ วทิยาศิลป์-บ้าน
นางวันดี พลเมือง หมู่ 1                                                                                           
85) ก่อสร้างท่อระบายนำ้สายเหนือจากอนามัย-บ้านนายไพโรจน์ 2 ข้างทาง  
หมู่ 4                                                                         
86) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพกัจากบ้านนางกองพัน ชาภิรมย์-บ้านนาย 
สุรพล มารัตน์ 2 ฝั่ง หมู่ 4                                                             
87) วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักศาลา SML- ศาลากลางบ้าน หมู่ 4                                                                                        
88) วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางผา ดวงรัตน์-นานายฟอง 
นามคง และนายเจรญิ ขันสัมฤทธ์ิ หมู่ 3                                                                          
89) วางท่อระบายน้ำสายนาเหล่า และของหมู่ 1                                          
90) วางท่อระบายน้ำบล็อกคอนเวิร์สห้วยยาง2 ช่อง หมู่ 4       
91) ก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมบอ่พักจากนานางค่ำไปตามถนนสายชนบท หมู่ 5                                                                                  
92) ก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมบอ่พักจากกลางบ้าน-หน้าวัด    หมู ่4                                                                                          
93) ก่อสร้างท่อระบายนำ้จากบ้านนายบุญเรื่อม ขันสัมฤทธ์ิ-วัดบ้านเชียงเพ็ง  
หมู่ 7                                                                                       
94) ก่อสร้างท่อระบายนำ้ภายใน อบต.เชียงเพ็ง                                                        
95) ก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมบอ่พักสายข้างวัด หมู่ 5              
96) ก่อสร้างท่อระบายนำ้ คสล.จากศาลากลางบ้าน-โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7                                                                                   
97) ก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมบอ่พัก จากบ้านนายบุญมา เสน่ห์พูด-ศาลา
ประชาคม หมู่ 5                                                                         
98) ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ 1, 7                                        
99) วางท่อระบายน้ำ คสล.กุดฝาง หมู่ 2                                                          
100) วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายกลางบ้านท้ังสองข้างทาง  
หมู่ 4                                                                                          
101) ขยายสะพานข้ามคลองชลประทานจุดนานางเทียม ส่วนบุญ หมู่ 1                                                                                               
102) ก่อสร้างสะพานข้ามที่นานายอุดร ช่างลอบ - เซซ่งตอนกลาง หมู่ 2                                                                                             
103) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามวงัทึก หมู่ 2  
104) ก่อสร้างสะพานคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามลำเซท่าลาด- โคกชาด  
หมู่ที ่6                                                                                   
105) ก่อสร้างสะพานข้ามเซไปปากพาก หมู่ 2                                                  
106) ก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์จากเชียงเพ็งเชื่อมบ้านกลางสระเกษ หมู่ 1                                                                                                
107) ก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ข้ามลำเซน้อย หมู่ 5                                
108) ก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ปากพาก หมู่ 2                                                 
109) ก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์จากนานายประสิทธิ หมู่ 3                                 
110) ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่2                                             
111) ก่อสร้างลานคอนกรตีศาลา SML หมู่ 1                                              
112) ขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน หมู่ 7                                                                     
113) ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายพันธ์ เนินทราย-โนนกอย หมู่ 1                          
114) ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจากสะพานลำเซบาย-หนองแสงหมู่ 1                                                                                  
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115) ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านโคกชาดจากนานางเยาวมาลย์ สิงห์แก้ว-บ้านนาย
ประกาย ปั้นทอง หมู่ 4                                                     
116) ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายนาดี-ถนนอรณุประเสรฐิ หมู่ 1                                                                                    
117) ขยายเขตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1-หมู่ 7                                                          
118) ขยายเขตไฟฟ้าจากสายพันธมิตร-หนองเปือก หมู่ 1                                                                                        
119) ขยายเขตไฟฟ้าจากวดัทุ่ง-โนนสีนา  หมู่ที่ 1                                      
120) ขยายเขตไฟฟ้าสายใต้บ้านจากบ้านนายสรุพล-นานางอรณุ ปัน้ทอง หมู่ 4                                                                                         
121) ขยายเขตไฟฟ้าจากแยกหนองมะแซว-หนองหัวลิง หมู่ 7                                    
122) รก่อสร้างประปา หมู่ 1                                                       
123) ขยายเขตประปาจากวัดบ้านโนนม่วง-นานายสุพิศ แสงแสน หมู่ 3                                                                                         
124) ขยายเขตประปาเลยีบลำเซจากสะพาน-นานางนิตยา มาลาอุตย์  หมู่ 4                                                                                
125) ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู ่2                                                                               
126) จัดทำวาล์วประปาแยกในแต่ละจดุของท่อเมนท์ และวาล์วน้ำเสียประปาหมู่
ที1่, 7                                                                                                                                                                                     
127) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.จากบ้านกระจาย หมู่ 1ถึงแยกเชื่อมตำบลทุ่ง
มน                                                                        
128) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.จากสามแยก บ้านกระจาย  หมู่ 3 เชื่อมตำบล
ศรีฐาน                                                                                  
129) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.จากบ้านคำเกิด หมู่ 4 เชื่อมตำบลหนองคู                                                                                
130) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.จากบ้านม่วงไข่ หมู่ 8 เชื่อมบ้านโพธิญาณ 
ตำบลโพธิไ์ทร                                                                   
131) ก่อสร้างลาดยาง/คสล.จากบ้านโคกพระเจ้า หมู่ 9 เชื่อมตำบล 
หนองเป็ด                                                                   
132) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. จากบ้านโคกพระเจ้า หมู่ 9 เชื่อมบ้านโพธิญาน 
ตำบลโพธิไ์ทร                                                                                      
133) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.จากบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 10 เชื่อมตำบลศรีฐาน                                                                              
134) ก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล.จากบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 10 เชื่อมบ้านป่าตอง 
ตำบลโพธิไ์ทร                                                              
135) ก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล.จากบ้านหนองบาก หมู่ 12 - บ้านหนองบก 
ตำบลหนองเปด็                                                                              
136) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล. จากบ้านกระจาย หมู่ 13 สายดอนปู่ตาเช่ือม
ตำบลทุ่งมน                                                                   
137) ก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนอรุณ -ประเสริฐ-หนองดินดำ บ้านเชียงเครือ 
หมู่ 6                                                                         
138 ก่อสรา้งถนน คสล.จากบ้านนิคมหมู่ 2 - บ้านหนองบาก   หมู ่5                                                                                             
139)ก่อสรา้งถนนลาดยางจากโรงเรียนบ้านม่วงไข่ หมู่ 8 – บ้านโนนรัง หมู่ 11                                                                                  
140) ก่อสร้างถนนลูกรังรอบท่ีสาธารณะประโยชน์(หนองคอม) บ้านคำเกิด หมู่ 7                                                                              
141) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คสล.จากบ้านกระจายหมู่ 13 เชื่อมถนน 
อรุณประเสริฐ 
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142) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นคำเกิด  หมู่ 4 – ลำห้วยถ่ม   
143) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นเชียงเครือ  หมู่ 6 - ถนนทางเข้าบ้านคำสรา้ง
บ่อ หมู่ 10 (ผา่นหน้าโรงเรียน)                                                                                        
144) ก่อสร้างถนนดินกันไฟจากบ้านคำสรา้งบ่อ หมู่ 10-ตำบลศรฐีาน                                                                                              
145) ก่อสร้างถนนดินกันไฟรอบป่าชุมชน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 10                            
146) ก่อสร้างถนนดินกันไฟรอบสวนป่าสาธารณะ บ้านเชียงเครือ หมู่ 6                                                                                                  
147) ก่อสร้างถนนดินกันไฟรอบป่าชุมชน บ้านม่วงไข ่ หมู่ 8                                                                
148) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่ออุโมงค์แยกบ้านนายสมศักดิ ์
ข้ามลำห้วยถม่                                                                  
149) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเคพซีลภายในตำบลกระจาย                                                                                    
150) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร                                                            
151) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในตำบลกระจาย                                                  
152) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลำห้วยไผ่ บ้านกระจาย หมูท่ี่ 3                                                                                               
153) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยถ่ม  บ้านคำเกิด หมู่ที ่4                                                              
154) ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำโพงจากบ้านโนนรังหมู่ 11-บ้านหนองบาก หมู่ 5                                                                                
155) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยถ่มบ้านกระจาย หมู่ที่ 13  
เชื่อมตำบลทุ่งมน                                                                        
156) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยไผ่บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 10                                   
157) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรมิถนนอรุณประเสริฐ บรเิวณบ้านคำเกดิ  
หมู่ที่ 7 - หน้าวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ บ้านม่วงไข่หมู่ที่ 8              
158) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนอรุณประเสริฐบริเวณบ้านเชียงเครอื หมู่ 6 (กม.
23)-หน้าวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ                                                                          
159) ก่อสร้างและปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้าน                            
160) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ 1  
161) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านบ้านหนองบาก หมู่ 5        
162) ก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ จากบึงสร้างโพธิ์ บ้านคำสร้างบ่อ หมู ่10 – คลอง
บ้านป่าตอง                                                                                           
163) ก่อสร้างสะพานบล็อกคอนเวิร์ส บ้านหนองบาก หมู่ 5,12               
164) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโพธิญาณ หมู่ 6 สายแยกนา   นายสมหวังเตนา
วงษ์ไปตำบลหนองเปด็                                                      
165) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นโพธิญาณถึงบ้านม่วงไข่                                          
166) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโพธิญาณ หมู่ 6 สายวดัโพธิญาณถงึนอกเขตหมู่ 
12                                                                            
167) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นโพธิ์ไทรถึงบ้านท่าลาด       
168) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นโพธิญาณหมู่ 6 ถึงบ้านใหม่ ชัยพร                                                                                             
169) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโพธิญาณ หมู่ 6 สายแยกนานายสมหวัง เตนา
วงษไ์ปตำบลหนองเปด็                                                           
170) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นโพธิญาณถึงบ้านม่วงไข่                                      
171) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโพธิญาณ หมู่ 6 สายวดัโพธิญาณถงึนอกเขตหมู่ 
12                                                                         
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172) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นโพธิ์ไทรถึงบ้านท่าลาด                                      
173) ก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดินบ้านโคกสะอาด หมู่ที ่11                               
174) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์                                                       
175) ติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารเทศบาล
ตำบลป่าติ้ว                                                                   
176) ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังเรยีบคลองส่งน้ำจากตำบลกระจายเช่ือม ตำบลทุ่ง
มน (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร)                                
177) ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยไผ่ บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10                                    
178) ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำโพงจากบ้านหนองบาก หมู่ 5- บ้านโนนรัง หมู่ 
11                                                                                                                                                                                                                          
179) ก่อสร้างถนน คสล.แบบมาตรฐานจากบ้านศรีฐานหมู่ที่ 1 ถึงบ้านคำสรา้ง
บ่อหมู่ที่ 10 ต.กระจาย                                                                                       
180) ก่อสร้างถนน คสล.แบบมาตรฐานจากหมู่ที่ 4 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน ถึง
บ้านป่าตอง   ม.3 ต.โพธ์ิไทรอ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร                                                                                               
181) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบมาตรฐานจากบ้านศรีฐานหมู่ ท่ี 1 ถึงบ้านคำ
สร้างบ่อ หมู่ที่ 10 ต.กระจาย                                                                                                               
182) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบมาตรฐานจากหมู่ที่ 4 บ้านศรีฐานถงึบ้านป่าตอง 
หมู่ที่ 3  ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร                                 
183) ก่อสร้างสะพานฝายหนองเลิงเปือยบ้าน เตาไห หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7                                                                                    
184) ก่อสร้างและปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่ที่ 4                                            
185) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ต.โคกนาโก                                                 
186) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาดี หมู่ที่ 3                                                       
187) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 4 ต.โคกนาโก                                           
188) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6                                                              
189) ก่อสร้างถนน คสล. โคกสุวรรณไปบ้านห้วยค้อ ต.โคกนาโก  
190) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 13 ต.โคกนาโก                                                 
191) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ 14 ต.โคกนาโก                                         
192) ก่อสร้างถนน คสล. อ่างทองไปบ้านสุขเกษม ต.โคกนาโก                                                 
193) ลงหินคลุก เขตตำบลโคกนาโก                                         
194) ก่อสร้างสะพาน   บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 ต.โคกนาโก                                              
195) ก่อสร้างสะพาน บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 4 ต.โคกนาโก      
196) ก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ต.โคกนาโก                                        
197) ก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 8 ต.โคกนาโก                                       
198) ก่อสร้างระบบประปา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต.โคกนาโก                                         
199) ก่อสร้างระบบประปา บ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ 11   
4) อำเภอมหาชนะชัย                                                                                                        
1) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนเรืองแสนกรรฐ์  ช่วงจาก
แยกถนนเทศบาล 1  ถึงแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2227                                                                                 
2) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยก
ถนนเรืองแสนกรรฐ์  ถึงแยกถนนธรรมรงค์                                  
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3) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.ฝาปิด คสล.
ถนนพรหมศรี (ด้านซ้ายทาง) ช่วงจากแยกถนนฟ้าหยาด 1 ถึงแยกถนนอุปราช                                                                              
4) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนฟ้าหยาด 5 ช่วง จากแยก
ถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227                                                                                               
5) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ช้ัน3) ขนาด 0.40 
เมตรบ่อพักน้ำ คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนกองลูกค้าช่วงจากแยกถนนพรหมศรี  
ไปทางด้านทิศ-ตะวันออก                                               
6) ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที ่6  (จากท่ีนานายปราณี จูมศลิป์ – ที่นานาย
สาม  สิงครฑุ)                                                                                           
7) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายทิศเหนือวัดศรีวีรวงศาราม)                   
8) ซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายหน้าศาลาประชาคม)           
9) ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายเชษฐ์ – บ้านนายอนันต์)                                                                                     
10) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 4 (สายบ้านพ่อสมใจ – คลองส่งน้ำหนอง 
สระพัง)                                                                                          
11) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายข้างบ้านนายเดช – ถนนลาดยาง 
ไปบ้านเหล่าใหญ่)                                                            
12) ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที ่6 (สายที่นานายชาตรี – ที่นานางสาวบุญหนา  
พิจารณ์)                                                                             
13) ก่อสร้างถนนลาดยาง(สายบ้านราชมุนี – บ้านหว้าน)                                     
14) ซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก หมูท่ี่ 5  (สายบ้านหว้าน – อำเภอมหา   ชนะชัย)                                                                                          
15) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนนเรืองแสนกรรฐ์    ช่วงจาก
แยกถนนเทศบาล 1  ถึงแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227                                                                                                 
16) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนนฟ้าหยาด 1 ช่วงจากแยก
ถนนเรืองแสนกรรฐ์  ถึงแยกถนนธรรมรงค์                                  
17) ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิด คสล.
ถนนพรหมศ(ด้านซา้ยทาง) ช่วงจากแยกถนนฟ้าหยาด 1  ถึงแยกถนนอุปราช                                                                           
18) ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  ถนนฟ้าหยาด 5 ช่วงจากแยก
ถนนธรรมรงค์ ถึงแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227  19) โครงการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อ คสล.(มอก.ช้ัน3) ขนาด  0.40 เมตร
บ่อพักน้ำ คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนกองลูกค้าช่วงจากแยกถนนพรหมศรี   ไป
ทางด้านทิศ-ตะวันออก                                            
20) ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ฝาปิด คสล.ถนนอุปราชช่วงจากแยกถนนพรหม
ศรี  ไปทางด้านทิศตะวันออก (ด้ายซ้ายทาง)                           
21) ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่                                               
22) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นสำโรง -บ้านคูเมือง เชื่อมต่อถนนเข้าตำบลฟ้า
หยาด 23) ก่อสรา้งถนนลาดยาง สายบ้านคุม้-บ้านเหมือด ต.ฟ้าหยาด                                                                                   
24) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นขาม บ้านโจดนาห่อม อ.ศิลาลาด จ.ศรสีะเกษ                                                                                  
25) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านพลไว-สำโรง หมู่ 8                                                    
26) ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสายบา้นขาม-ฟ้าหยาด                      
27) ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสายบา้นคุ้ม-ปลาปึ่ง                                            
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28) ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสายบา้นคุ้ม-คสูองช้ัน       
29) ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสายพลไว หมู่ 3                                                  
30) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านขาม-บ้านแดง ม.5                                                                   
31) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านขาม-บ้านเดื่อ ม.5,12 
32) ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านขาม-บ้านโจด ม.5                                          
33) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1  
34) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2                                                                  
35) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3  
36) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4                                                                
37) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5  
38) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6                                                                  
39) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7  
40) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8                                                             
41) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9                                                                
42) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10  
43) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11                                                                  
44) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12  
45) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ 5                                               
46) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขาม-บ้านแดง หมู่ 5                                
47) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 สายบ้านคุ้ม – คูเมือง                                           
48) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สีแ่ยกทางไปหนองแล้ง                                 
49) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 สายหลังโรงสีชุมชน                                          
50) ก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อม หมู่ 6,2                                                  
51) ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองไร่เดยีว-บ้านคูเมือง หมู่ 2                           
52) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองตอ-เขตฟ้าหยาด หมู่ 2                            
53) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองธรณี หมู่ 2                              
54) ถนนดินยกระดบั ลาดยาง-หนองไร่เดียวหมู่ 2                                        
55) ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หนองโนน หมู่ 2                                               
56) ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านขาม-ป่าช้า-บ้านแดง หมู่ 5                                  
57) ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไว หมู่ 3– โนนส่วย                                     
58) ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลไว หมู่ 3 – บ้านอุ่มแสง                                   
59) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายรอบหมู่บ้านพลไวหมู่ 3                                     
60) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายพลไว-หนองสโน หมู่ 3                           
61) ปรับปรุงถนนหินคลุกบา้นพลไว หมู่ 8                                                      
62) ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบดอนปู่ตา หมู่ 8                                                    
63) ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายสำโรง-ป่าช้า หมู่ 4                                                   
64) ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโนนกอก-ป่าช้า หมู่ 4                                             
65) สร้างถนนรอบท่ีสาธารณะกนัเขตแดนป่าช้า หมู่ 4                                            
66) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกห้วยน้ำเค็ม หมู5่                                  
67) ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หนองสองห้อง-โนนไฮ่ หมู5่                                      
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68) ปรับปรุงถนนหินคลุกบา้นคุ้ม-ชาดโง หมู่ 9                                                   
69) ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบดอนปู่ตา หมู่ 9                                                    
70) ปรับปรุงถนนหินคลุกบา้นคุ้ม-โนนสามแสน หมู่ 9                               
71) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบา้นขาม-บ้านแดง หมู่ 5                                      
72) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเช่ือมพลไว-สรา้งแป้น หมู่ 3,8                                
73) ปรับปรุงถนนดินสายบ้านคุ้มพลไว-รอบดอนปูต่า หมู่ 3,8                               
74) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบา้นพลไวหนองขี้หิน หมู่ 8                                   
75) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบา้นพลไวโนนส่วย หมู่ 8                                          
76) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกในพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ 8                                        
77) ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองขี้หนูพลไว-ชาดโง                                               
78) ปรับปรุงถนนหินคลุกบา้นคูเมือง-คุ้ม หมู่ 11                                  
79) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมลงท่ออุโมงค์ลอดถนนบ้านขาม-หนองปาก
ทาง  80) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายคูเมือง – บ้านสำโรง                                              
81) ปรับปรุงถนนดินยกระดับ สายโรงสีข้าว-หนองแล้ง หมู2่                                         
82) ปรับปรุงถนนดินยกระดับ สายหนองแล้ง หมู่ 2                                      
83) ปรับปรุงถนนดินยกระดับ สายหนองตอ หมู่ท่ี 2                                                 
84) ถนนดินยกระดบัจากคอนกรตีเส้นใต้วดัจดเส้นทางบ้านชาดโง-คุ้ม (หมู่ 9)                                                                                            
85) ก่อสร้างถนนดินสายบ้านพลไว ต.ดู่ อ.ราษีไศล หมู่ 3                                             
86) ก่อสร้างถนนดินบ้านคุ้ม หมู่ 6                                                            
87) ปรับปรุงถนนหินคลุกหนองโสนห้วยน้ำเคม็ หมู่ 8                              
88) ก่อสร้างถนนดินรอบเขต นสล. หมู่ 8                                                                       
89) ก่อสร้างถนนดินสายหนองขี้หิน ถนนพลไว-ชาดโง หมู่ 8                                           
90) ก่อสร้างถนนดินพลไว-สำโรง คลองซอย หมู่ 8                                                         
91) ก่อสร้างถนนดินสายพลไว หมู่ 3                                                                          
92) ก่อสร้างถนนดินบ้านขาม-หนองสองห้อง หมู่ 5                                                    
93) ก่อสร้างถนนดินในพื้นที่การเกษตร หมู่ 6                                                 
94) ก่อสร้างถนนดินรอบดอนปูต่า หมู่ 7                                                           
95) ปรับปรุงถนนดินกั้นแนวเขตสาธารณะ หมู่ 7                                                     
96) ก่อสร้างถนนดิน หนองกลางดงหมู่ 7                                                         
97) ก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมูท่ี่ 6  (จากท่ีนานายปราณี จูมศลิป์ – ที่นานาย
สาม  สิงครฑุ)                                                                             
98) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7(สายทิศเหนือวัดศรีวรีวงศาราม)                         
99) ซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  (สายหน้าศาลาประชาคม)                       
100) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 4 (สายบ้านพ่อสมใจ – คลองส่งน้ำหนอง  สระพัง)                                                                                         
101) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายข้างบ้าน  นายเดช – ถนนลาดยางไปบ้าน
เหล่าใหญ่)                                                                 
101) ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายที่นานายชาตรี – ที่นานางสาว   บุญ
หนา พิจารณ์)                                                                            
102) ก่อสร้างถนนลาดยาง(สายบ้านราชมุนี – บ้านหว้าน)                                                                                                             
103) ซ่อมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายบา้นหว้าน – อำเภอมหา  ชนะชัย)                                                                                          
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104) ก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 1 สายบ้านบากเรือไปบ้านปอแดง                                                                                                                                                              
105) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายประสงค์ ไป วิทยาลยัเกษตรฯ                                                                                   
106) ขยายถนนดิน หมู่ที่ 1 สายหนองใหญ่ ไป ทุ่งทำเล                                   
107) ขยายถนนดิน หมู่ที่ 9 สายบ้านบากเรือ ไป บ้านเหลา่ฝ้าย                           
108) ถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สายจากหมู่บ้าน ไปหนองใหญ่                            
109) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายจากหมู่บ้านไปเชื่อมทางลาดยาง                           
110) ถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 สายคอน้ำเต้าไปท่าคอนกาด                                           
111) ถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 สายจากถนนลาดยางไปคลองส่งน้ำ           
112) ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที ่10 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น   ปอแดง                                                                                         
113) ก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 10 สายบา้นปอแดงไปบ้านโคกสะอาด                        
114) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านท่าช้างไปดอนกลอย                               
115) ถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 สายจากคลองส่งน้ำไปบ้านดอนผึง้            
(ทิศตะวันตก)                                                                                 
116) ถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายศุภชัยไปบ้านท่าช้าง                  
117) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายจากโรงเรยีนบ้านดอนผึ้งไปคลองส่งน้ำ (หนอง
แคน)                                                                             
118) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 สายคอน้ำเต้า                                      
119) ถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายคอน้ำเต้า                                                    
120) ถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงสีชุมชน                                                
121) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายจากโนนบ่อแยกเหล่าฝ้าย                              
122) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายจากหนองมะแลไปโนนมะเขือ                          
123) ถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดไปวัดป่าหนองแคน                                   
124) ถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายจากท่ีพักสงฆ์ไปโนนเจ้าหัว                                  
125) ถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายจากบ้านบากเรือไปบ้านปอแดง                                 
126) ถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายแยกบ้านนางอุไรวรรณ ไปบ้านนางพั่ว                      
127) ถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายจากหมู่บ้านไปอบต.บากเรือ                               
128) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 สายวัดป่า ไป ร่องแห่                                    
129) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายวัดป่า ไปวัด                                             
130) ขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 สายรอบหมู่บ้าน                                           
131) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายจากบ้านนายเอกชัยไปฐานจุดบั้งไฟ                      
132) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายอ่อนสาไปประมง                          
133) ถนนดินหมู่ที1่0สายจากนา นายฉลองไปนานางอนงค์                                  
134) ถนนดิน หมู่ท่ี 1,9 สายจากแยกโนนกกแต้ไปวิทยาลัยเกษตรฯ                     
135) ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6                                                                
136) ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๒ – ประปาเก่า (ม.๒)                                
137) ขยายผิวจราจร คสล. บ้านบึงแก หมู่ที่๒ (ม.๒)                                       
138) ก่อสร้างถนน คสล. จาก โรงเรียนบ้านยางน้อย –บ้านนายคำแดง ทองสง่า 
(ม.๓)                                                                                                                                                                                  
139) ก่อสร้างถนน คสล. จาก บา้นนางจันที กลมเกลยีว –บ้านนายไทย บุญพร
รัตน์ (ม.๓)                                                                        
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140) ก่อสร้างถนน คสล. จาก หน้าวัดบูรพาราม-บ้านนางศิริกลุ  เอนกบุญ (ม.๔)                                                                                        
141) ก่อสร้างสะพานข้ามโขง หรอืคลองส่งน้ำ จากนานางเงิน – คลองแยก(ม.๕)                                                                                       
142) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จากสหกรณ์ หมู่ที่ ๕ -หนองบ้าน (ม.๕)           
143) ก่อสร้างถนนดินจากวัดป่าดงธาตุ – หนองเลิง (ม.๕)                                   
144) ตัดถนนใหมจ่ากบ้าน  ดงจงอาง หมู่ ๑๑ ผ่านหนองบ้าน ตามเขตสาธารณะ 
- หนองหง่อย (ม.๕)                                                                          
145) ปรับปรุงถนนสาย ยส ๒๐๑๕ – ดอนปู่ตา (ม.๕)                                        
146) ขยายผิวจราจร  คสล.จากบ้านนางปิยวรรณ  หนันสีแก้ว –บา้นนางบุญ
เรือง  สารจันทร์ (ม.๖)                                                                             
147) ขยายผิวจราจร คสล.จากบา้นนายบัว บุญเตม็ –บ้านนางจรญู บุญคืน (ม.๖)                                                                                    
148) ขยายผิวจราจร  จากบ้านนางปราณี สมเขียน –วัดบรูพาพรมรังษ ี (ม.๖)                                                                                      
149) ขยายผิวจราจร  คสล.จากบ้านนางบุญเรือง สารจันทร์ –บ้านนายจารึก 
พวงราช (ม.๖)                                                                   
150) ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ยส ๒๐๑๕ –หน้าวัดบรูพาพรมรังษ ี(ม.๖)                                                                                         
151) ก่อสร้างถนน คสล. จากนานางเพลินพิศ อ่อนอาจ –นานางเอี้ยง กลม
เกลี้ยง (ม.๗)                                                                                         
152) ขยายผิวจราจร  จากบ้านนายสุคนธ์ ชัยชนะ–ถนนลาดยาง (ม.๗)                   
153) ขยายผิวจราจร  คสล. จากหน้าวัดชัยชนะ – ถนนลาดยาง ๒ ฝั่ง  (ม.๗)                                                                                         
154) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประยรู บุญอาจ –คลองส่งนำ้ (ม.๘)                                                                                      
155) ขยายผิวจราจร คสล. ศาลาริมทาง – บ้านนางบุญสวย  หนันทิสิงห์ (ม.๙)                                                                                             
156) ก่อสร้างถนนหินคลุกหลังคลองส่งน้ำอีสานเขียว–บา้นบอน (ม.๑๐)         
157) ก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านดงจงอาง – บ้านเหมือดขาว (ม.๑๐)                    
158) ก่อสร้างถนน หินคลุก จากแยกคอกวัว – บ้านโพธ์ิศรี (ม.๑๐)                       
159) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายชีพ  อาจยงั – บ้านนางจำปี  พิมพ์ขาว  
(ม.๑๑)                                                                                    
160) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายประยรู  ใจมั่น – คลองส่งนำ้หนองแฝก                                                                                 
161) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนางอ้อย อ่อนหวาน – คลองส่งน้ำหนองแฝก 
(ม.๑๑)                                                                                                                                                                             
162) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนางนงลักษณ์  เหง้าชาลี – คลองส่งน้ำหนอง
แฝก (ม.๑๑)                                                                                                        
163) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายอ๋ีไปจรดถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ยส 
4014 ม. 1                                                                                   
164) ก่อสร้างถนนแอสฟลัติกจากบ้านโนนกอยไปโขง-ชี-มูล ม.2                          
165) ก่อสร้างถนนดินสงยางพ่ีนอ้งจากบ้านผือฮไีปตำบลสงยาง ม.๑ (จากไร่นาย
ตาดไปไร่นายแก่น)                                                                            
166) ก่อสร้างถนนดินสงยางพ่ีนอ้งจากบ้านผือฮไีปตำบลสงยาง ม.๑ (จากไร่นาย
มิตรไปตำบลสงยาง)                                                                             
167) ยกระดับถนนดินไปดงเมย ม.๑                                                              
168) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานางทองจันทร์ไปหนองเสียว ม.๑  
169) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากโคกน้อยไปทางหลวงชนบท ยส ๔๐๑๐(นาพ่อบา)                                                                                    
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170) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายกรไปนานายอำคา ม.๑                   
171) ขยายผิวจราจรหัวดอน-โนนกอย ม.2                                 
172) ก่อสร้างถนนหินคลุกหลังคลองสงน้ำบ้านเวินชัยไปบา้นโนนกอย ม.๒               
173) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากจากบ้านโนนกอยไปบ้านเวินชัย ม.๒            
174) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากโครงการ โขง ชี มูล ไปบ้านเปือย(ม.๖) ม.๒ (จาก
หมู่ ๒ บ้านโนนกอยไปบ้านผือฮี)                                                                    
175) ก่อสร้างถนน คสล.ไปดอนปู่ตา ม.๒                                          
176) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นโนนกอยไปแม่น้ำชี ม.๒                                     
177) ยกระดับถนนดินจาก รร.เก่าไปห้วยสันโดด ม.๒                                    
178) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายชูชาติไปห้วยสันโดด ม.๒                    
179) ก่อสร้างถนนดินคันคลองจากนานายปรีชาไปหน้าวัด ม.๒                              
180) ก่อสร้างถนน คสล.จากหนา้วัดไปทางหลวงดินหมายเลข ๒๓๕๑ ม.๓ 181) 
ก่อสร้างถนนดินข้างหนองเรือทิศใต้ ม.๓                                                        
182) ก่อสร้างถนนหินคลุกไปหนองเรือ ม.๓                                                    
183) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากโขง-ชี-มูล ไปบ้านผือฮี ม.๑                                   
184) ก่อสร้างถนนดินไปกุดน้ำท่วม ม.๖                                                  
185) ก่อสร้างถนนหินคลุกไปหนองหิน ม.๓                                                    
186) ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบห้วยสันโดด ม.๓                                                 
187) ก่อสร้างถนนหินคลุกไปห้วยไผ่ ม.๓                                                               
188) ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายอำคา ม.๓                                                 
189) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นเปือย ม.๖ไปบ้านโนนกอย ม.๒                          
190) ก่อสร้างถนนดินลียบกดุเปอืยน้อยไปทางทิศใต้ ม.๖                                   
191) ก่อสร้างถนน คสล.ไปดอนปู่ตา ม.๓                                                       
192) ก่อสร้างถนนดินจากทางหลวงชนบทสายยส ๔๐๑๔ ม.๖                              
193) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบา้นเวินชัยไปบ้านผือฮี  (ม.๕)                              
194) ก่อสร้างถน คสล.ข้างวัดบ้านเวินชัย ม.๕                                               
195) ก่อสร้างถนนลาดยางรอบหมู่บ้านม.4                                          
196) ก่อสร้างถนนลาดยางจากโค้งวัดไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข๒๓๕๑ ม.๔                                                                                      
197) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบา้นพรประเสริฐไปบ้านซำ ต.สงยาง ม.๔ 198) 
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ไปห้วยสันโดด ม. 5                        
199) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายประภาสไปห้วยสันโดด ม. 5                      
200) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากอ่างหนองเบนไปโนนพิพ่วน ม.๕                             
201) ก่อสร้างถนนหินคลุกหลังคลองส่งน้ำซย ๑ ไปทางหลวงชนบท ม.๕                
202) ก่อสร้างถนนดินเลียบกุดเปอืยน้อยด้านทิศเหนือ ม.๖                                   
203) ก่อสร้างถนนดินจากกุดเปือยน้อยไปกุดเปือยใหญ่ ม. 6                       
204) ก่อสร้างถนนลูกรังจากนานายทอง รู้ขายไปนานายสมพร  สมอยู่     ม. 6                                                                                                
205) ก่อสร้างถนนดิน(ทิศตะวันออก) ม.7                                                           
206) ปรับปรุงถนนดินหลังคันคลองห้วยสันโดดม.๗                                       
207) ก่อสร้างถนน คสล.รอบห้วยสันโดด ม.๗                                                   
208) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบา้นนายหอม  กลุ้มศลิปไ์ปหนองโอง ม.8        
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209) ก่อสร้างถนนคสล.หลังโรงเรียนบ้านผือฮี ม. ๘ ไปบ้านเปือย ม.๖                   
210) ก่อสร้างถนนดินไปบึงผือฮี ม.๘                                                       
211) ยกระดับถนน คสลหน้าวัด ม.๘                                                    
212) ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมูบ่้านด้านทิศเหนือ ม.๘                                               
213) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากทางหลวงชนบทไปดงหัวดอน ม.๘                                      
214) ก่อสร้างถนนดินข้ามห้วยสนัโดด ม.๒                                                 
215) ซ่อมแซมถนน คสล.บา้นแดง หมู่ 7 สายบ้านพ่อไหม ถึงบ้านพ่อ   
216) ซ่อมแซมถนน คสล.บา้นแดง หมู่ 7 สายบ้านพ่อเหง้าถึงถนนลาดยาง 
217) ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนยาง หมู่ 10                                      
218) ซ่อมแซม ถนนหินคลุกบ้านพระเสาร์ หมู่ 8                                      
219) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 6                            
220) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 จากนานางหนูรักษ์ ถึง
นานางสุบรรจง                                                                              
221) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 สายปลาปึ่ง-หัวดง ทาง
ทิศตะวันออกหมู่บ้าน                                           
222) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2  สายทิศตะวันตกไป
หนองจาน                                                                                            
223) ก่อสร้างถนน คสล.จากหมูท่ี่ 8 ถึงเขตบ้านค้อใหญ่                             
224) ขยายถนนดินช่วงบ้านนางคำผิวถึงถนนดินสายพระเสาร์-โนนง้ิว                                                                                         
225) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเส้นหนองยาง-หนองม่วง ถึงแยกถนนลาดยางไป
บ้านแดง                                                                                            
226) ก่อสร้างขยายถนนดินลงหนิคลุก บ้านหัวดง                                       
227) ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดง หมู่ 7                                                      
228) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จากบา้นนางบังอร ไปบ้านปลา
ป่ึง                                                                                          
229) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง
ทางเข้าวัดป่าหนองบัวแดง                                                                      
230) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เส้นหลังโรงเรียนบ้านพระเสาร์ 
ถึงแยกทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                    
231) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 9                                    
232) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ 7 จากบ้านนายสำราญ ถึง
บ้านนายทองพูล                                                          
233) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ 7 จากบ้านนายสมร ไชย
เนตร ถึงบ้านนางบัวรัตน์   ไชยชาญ                                                                   
234) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ 7 เส้นทางใต้หมู่บ้าน                                                                            
235) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ 6                              
236) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวดง หมู่ 9                              
237) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนง้ิว หมู่ที่ 5 เส้นทางจากบ้านโนนง้ิว เชื่อมต่อ
เขตตำบลหัวเมือง 2                                                                                            
278) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เส้นทางทิศเหนือหมู่บ้าน                                                                                  
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279) ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3                                        
280) ขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ที่ 7                
281) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นแดง-บ้านขาม                               
282) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าหยาด                                        
283) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าหยาด                                                      
284) ก่อสร้างถนนดินยกสูงหมู่ที ่2 ตำบลฟ้าหยาด                                          
285) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด                                                   
286) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าหยาด                                                
287) ปรับปรุงถนนดินจากไร่นายเสียง นางาม ถึงนานายประไพ ภายศรี หมู่ที่ 5                                                                                       
288) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายภู บุญสา ถึงโนนตาลหมู่ที่ 5                        
289) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายกฤต พิพิตภณัฑ์ ถึงนานางผอ่งศรี   โทแสง 
หมู่ที่ 5                                                                                               
290) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายสุนทร แสนจันทร์หมู่ที่ 5                  
291) ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางจรินทร์ ชนะกิจถึงบ้านนางราตรี ชนะกิจ
หมู่ที่ 5                                                                                         
292) ก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายค้ำถึงเขตตำบลผือฮีหมู่ที่ 5                            
293) ปรับปรุงถนนดินสายนานายหาญ บุญโสมถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5       
294) ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปู่ตาถึงบ้านนางอำนวยมุ่งหมาย หมู่ที่ 5       
295) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญจันทร์ พรมหูตถึงบ้านนายฉลาด ธีคะ
พงษ์หมู่ที่ 6                                                                                 
296) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายลำจวน อยู่พุ่มถึงถนนเข้าพระธาตุ หมู่ที่ 6                                                                                         
297)  ก่อสร้างถนนหินคลุกสายกดุหล่มถึงกุดสระดำหมู่ที่ 6                                 
298) ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายกุดเบีย-กุดสระดำหมู่ที ่6                               
299) ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอนุสรณ์ พวงพิมพ์ถึงโนนตาล หมู่ที่ 6     
300) ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต (ภายในหมู่ที่ 6)                        
301) ก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนปู่ตา-หนองแสง หมู่ที่ 6                           
302) ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางเกยูร นารตัน์ถึงสวนมันนายทดั กองแก้ว                                                                                 
303) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากโนนใหญ่ถึงห้วยหนองโดนหมู่ที่ 7                           
304) ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายผัน โพธิบุตรถึงบ้านนางก้อน แสงกอง หมู่
ที ่7                                                                                          
305) ปรับปรุงถนนดินจากนานายวิเชียร บุญสา ถึงลำน้ำชีหมู่ที่ 7                             
306) ปรับปรุงถนนดินจากนานางพนิดา บุญโสมถึงนานายเลียง ทวีพันธ์ หมู่ที่ 7                                                                                   
307) ปรับปรุงถนนดินจากถนนทางหลวงชนบทถึงหนองแฮด หมู่ที่ 7           
308) ปรับปรุงถนนดินจากถนนทางหลวงชนบทถึงนานางหนูเดือน เพชรแสง  
หมู่ที่ 7                                                                           
309) ปรับปรุงถนนดินจากบ้านนายอุดม กองนอกถึงเขตตำบลผือฮ ีหมู่ที่ 7     
310) ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัยถึงถนนสายหน้า
ปศุสัตว์อำเภอฯ                                                   
311)  ปรับปรุงถนนดิน จากที่นานางสมัย ปาปะเถถึงคลองชลประทาน  หมู่ที่ 8                                                                                           
312) ปรับปรุงถนนดินสายหนองแวงถึงหนองสาหมู่ที่ 8                              
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313) ก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายทรงฤทธ์ิ รัตนวงษ์ถึงบ้านนายเลาะ    บัวลอย
หมู่ที่ 9                                                                     
314) ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายพันธ์ ศรีษะคำถึงบ้านนายสทิธิชัย อินทริ
ยวงษ์หมู่ที่ 9                                                                                     
315) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านภานุวัฒน์ พรมหูต-ดอนแดงหมูท่ี่ 10                                                                                 
316) ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนางประไพ ศรรีักษา-ถนนโยธาธกิาร หมู่ที่ 10                                                                                          
317) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอำพล กองสินแก้ว-กุดกลาง
สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 10                                                         
318) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอนุสรณ์ กองคำ-ถนนโยธาธกิาร หมู่ที่ 10                                                                                     
319) ปรับปรุงถนนดินสายนานายสุข กองแก้ว -นานางประคอง กองแก้ว หมู่ที่ 
10                                                                                                
320) ปรับปรุงถนนดินยกสูงสายร่องข่า-ร่องแซง หมู่ที่ 10                       
321) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4                                    
322) ก่อสร้างถนนคอนกรตี  เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4                           
323) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง                                                                                
334) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก จากทางหลวงชนบทถึงกุดฮ ูหมู่ที่ 7                                                                            
335) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากสวนนางบังอร กอคำถึงสวนนางพร  
แสนจันทร์ หมู่ที่ 7                                                      
336) ก่อสร้างสะพานข้ามกดุกลางสาธารณประโยชน์  หมู่ที ่10                                                                                    
337) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลม่วง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                                            
338)  ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลม่วง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                                             
339) ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                                                    
340) ซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒        
341) ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมตอ่ระหว่างหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ 
– ๑๒                                                                      
342) ก่อสร้างถนนดินลูกรังเสรมิหินคลุกเช่ือมต่อระหว่างหมูบ่้านภายในเขต
ตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                           
343) ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลกูรังสู่พื้นท่ีการเกษตร ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ 
๑ – ๑๒                                                                             
344) ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่พื้นท่ีการเกษตร ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                                                
345) ก่อสร้างถนนดินลูกรังรอบหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลม่วง หมูท่ี่ ๑ –๑๒                                                                                 
346) ซ่อมแซมถนนไหล่คลอง  สง่น้ำ จาก บ้านท่าสมอ-บ้านบัวขาว-บ้านเหล่า
ใหญ่  ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                              
347) ก่อสร้างร่องระบายน้ำเหมอืงน้ำ หนองบัวขาวพร้อมถนนดินเข้าหนองบัว
ขาว ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                                                                                    
348) ซ่อมแซมถนนทางเลียบลำแม่น้ำชี ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                                                  
349) ก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุก ภายในเขตตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                                               
350) ก่อสร้างถนนดินลูกรังเสรมิหินคลุกบนสันคลองอีสานเขียว  ภายในเขต
ตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ –๑๒ 
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351) ก่อสร้างถนน คสล.ข้ามอ่างเก็บน้ำ กุดน้ำนิล - สวนร่วมใจ  ภายในเขต
ตำบลม่วง หมู่ที่ ๑ – ๑๒                                                     
352) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงยาง ม.1 353) 
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.1 ถนนสายเรียบหนองเลิง            
354) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านสงยาง ม.1ถนนสายบริเวณบา้นนายบุญทัน 
เพชรนอกถึงถนนสายรอบที่สาธารณะป่าช้าบ้านสงยาง  ม.1                                                                                           
355) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.1 ถนนสายเลยีบลำห้วยสันโดษจากบริเวณที่
นานางนา โซติสน ถึงหนองเลิง                                                  
356) ปรับเสรมิผิวถนนคอนกรตี ม.1 ก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายสงยาง-ดง
ขวาง                                                                               
357) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสงยาง หมู่ที่ 1 
ช่วงบริเวณบ้านนางแก้ว วงษ์งาม ถึงช่วงบริเวณที่นา นายบุดดา        
358) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.1 ถนนสายเรียบลำห้วยสันโดษ ช่วงบริเวณที่
นานางหนูจันทร์ นิยม ถึงช่วงบริเวณที่สาธารณะหนองเลิง                                                                                                                                                         
359) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงยาง หมู่ที่ 1 ช่วง 
บริเวณบา้นนายสายันต์ กรินทร์ลกัษณ์ ถึงช่วงบ้านนางทองมา มุณีรัตน์                                                                                  
360) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงยาง หมู่ที่ 1 ช่วง
บริเวณที่นา นางพวง วงษ์สุข ถึงช่วงที่นานายเทพา มณีวงษ ์             
361) ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสงยาง หมู่ที่1ถนนสามแยก สงยาง-ดงขวาง หนอง
เลิงช่วงบริเวณที่นานายนุดลานุสตัย์ ถึงช่วงบริเวณถนนสายเรียบลำห้วยสันโดษ                                                                        
362) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.1 ถนนสายเรียบลำห้วยสันโดษ ช่วงบริเวณที่
นานางจันทร์ การะวงษ์ ถึงช่วงที่นานายทอง ศุภะศร                  
363) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนสายลำห้วยสันโดษบรเิวณทีไ่ร่มัน
สำปะหลัง นางปริศนาบุญเอนก ถึงช่วงบริเวณที่นา นางตาสมัครสาย                                                                                                 
364) ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านสร้างแป้นม.2 ไปจดเขตรอยต่อเขตตำบลคู
เมือง                                                                               
365) ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ระหว่างข้างบ้านนายสอน กะฐินสี ไปจดถนนท้าย
หมู่บ้าน                                                                                  
366) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างแป้นม.2 - หนองหารน้อย ไปจดเขตตำบล
ฟ้าหยาด                                                                                          
367) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างแป้นม.2 - หนองหารใหญ่ ไปจดเขตตำบลคู
เมือง                                                                          
368) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างแป้นม.2 ไปหนองสีฟ้า กว้าง 5 เมตรยาว 
775 เมตร                                                                                           
369) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างแป้นม.2 เส้นท้ายหมู่บา้นบรเิวณข้างวัดไป
ระหว่างบ้านนายเกษ บุญเล่ห์                                                               
370) ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างแป้นเขตคลองชลประทาน ม.2 ไปจดที่นา
นางหนูแดง สอนสืบ                                                                                   
371) ก่อสร้างถนนหินลูกรัง ม.2 บริเวณที่นานายทวี สมชาติ ไปรอบท่ีสาธารณะ
ป่าช้า                                                                          
372) ก่อสร้างยกระดบัถนนดินลงหินลูกรังม.2 จากท่ีนานางหนูแดง สอนสืบ ไป
จดที่นานายสมควร แก้วใส                                                                         
373) ก่อสร้างยกระดบัถนนดินลงหินลูกรังม.2 จากคลองชลประทานไปถึงที่นา 
นายหนอง วงค์จันทร์                                                                           
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374) ก่อสร้างยกระดบัถนนดิน ม.2 ถนนเขตรอยต่อสงยาง -  คูเมอืง จากถนน
สายพลไว- ค้อวัง ไปจดที่นายจันทา แหวนหล่อ                            
 375) ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ระหว่างบ้านนางภาย สาระวัน ไปจดระหว่างหน้า
บ้าน นายไมล์ พิลาวรรณ์                                                                            
376) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.3 จากบ้านนายบุญมี บุญพร้อม ถึงดอนปู่ตา                                                                                      
377) ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านทองพูลแหวนหล่อ ถึงบ้านนายเสวต เล่า
เรือง                                                                                     
378) ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 หน้าบ้านนายทองสา ดาวสี ถึงหน้าบ้านนางอรศรี 
สาวิสิทธิ ์ 
379) ปรับปรุงถนนดิน ม.3 จากถนนทางหลวง 2351 ไปถึงนานางสมศรี นาวะ
ทิตย์                                                                                      
378) ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ช่วงถนนเช่ือมต่อซำไปเชื่อมต่อถนนไปสงยาง      
379) ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยสันโดษ ม.3 บรเิวณช่วงที่นานางปาน ลีนุกูล                                                                                          
380) ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายบ้านนายทวี บุญพร้อม ถึงถนนรอบหมู่บ้าน                                                                                
381) ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายหน้าบ้านนางหนูคลา้ย เชื้อสุข ถงึแยกถนน
หน้าบ้านนางเพ็ญ เสอุดม                                                             
382) ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายหน้าบ้านนางสมาน สาวสิิทธ์ิ ถึงหน้าบ้านนาย
ทองหล่อ แก้ววิเศษ                                                                                
383) ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายหน้าบ้านนางบัวไล แก้ววิเศษ ถึงแยกบ้านนาย
อุดม สารีพันธ ์                                                                              
384) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3ถนนสายพลไว - ค้อวัง ถึงหน้าบ้านนาย
เสวต เล่าเรือง                                                                                    
385) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3ถนนสายรอบดอนปู่ตา จากท่ีนา นาง
สอน ศรีสอน ถึงบ้านนายบญุมี บญุพร้อม                                                                       
386) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.3สายหลังโรงเรียนบ้านซำสายบา้นนางอรสี 
สาวิสิทธิ์ ถึงหน้าบ้านนางหนูการ ศิริเกตุ                                           
387) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.3สายที่นาโพนมนยั จากถนนสงยาง -ดงขวาง 
ถึงนา นางสมปอง สายสวาท                                                                                                                                  
388) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.3สายจากบ้านซำ - น้ำอ้อมน้อย เข้าไปถึงนา
นางสมศรี นาวะทติย์                                                                     
389) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบดอนปูต่า ม.3                                 
390) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.3 ถนนเลียบลำห้วยสันโดษท้ังสองข้างจาก
เขตบ้านดงขวางถึงเขตบ้านหัวดอน                                                                
391) ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากแยกบ้านนายมังกร กาละปักษ์ไปแยกสระบึง
ใหญ่แปลงท่ี 1                                                                                       
392) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายทางกฐินเชื่อมตำบลเมืองแคน และตำบล
หว้านคำ                                                                          
393) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายรอบดงหัวดอนฝั่งทิศตะวันออก                        
394) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านบ่อบึงม.4 เส้นจากบ้านนางเลียม  
เสอุดม ไปบ้านนายวิชา เสอุดม                                                                  
395) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อบึง ม.4 บริเวณจากบ้านนาง
หนูพินกาละปักษ์ ถึงคลอง MC 1L     
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396) ก่อสร้างถนนลาดยางเรียบคลองชลประทานเส้น MC 1L ม.4    397) 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง อบจ. สายซำ - น้ำอ้อมน้อย ช่วงหมูบ่้านบ่อบึง   
ม.4 จากบ้านนายสุนทร ภายศรี ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน MC 1L                                                                     
398) ก่อสร้างถนนดินหินคลุกช่วงสระปลาตอง ม.5                                                    
400) ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ช่วงบริเวณข้างบ้านนางฉวี วรรณวงษ ์ 401) 
ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 สายดงขวาง – สงยาง                                       
402) ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เสน้รอบดอนปู่ตาไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน                                                                                                                                               
403) ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เสน้เช่ือมต่อทางไปบ้านซำรอบไปทางทิศเหนือวัด
ดงขวาง                                                                                    
404) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 เส้นจากบ้านดงขวางไปบ้านสงยาง                           
405) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นสร้างแป้น ม.6ไปบ้านน้ำอ้อมนอ้ย ต.หว้านคำ  
อ.ราษีไศลจ.ศรสีะเกษ                                                                      
406) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ม.6 บริเวณแยกข้างบ้านนางบุญมา ลานุ
สัตยไ์ปถึงแยกข้างบ้านนายซุย บญุเล่ห์                                                            
407) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ม.6บรเิวณแยกข้างบ้านนายธรรมรัตน์
วรรณศรี ไปข้างลานนายสมพิศ อุน่ใจ                                        
408) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ม.6 สายหน้าบ้านนายวารินทร์ นามษร 
ไปแยกบ้านนายหีบ พรมขัน                                                                         
409) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ม.6 บริเวณสายข้างบ้านนางกล้วยกุล
อุปฮาดไปแยกหน้าบ้านนางอารี                                                                     
410) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ม.6 บริเวณข้างบ้านนางสมพิศ ผลขาว 
ไปแยกหน้าบ้านนาง อารรีัตน์ พลพวก                                                                
411) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ม.6 สายบ้านสร้างแป้นไปบา้นสงยางบ้าน 
เหมือดบริเวณไร่นางอิ๊ด นรสารไปนา นายกำชัย วงค์งาม                                        
412) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ม.6 บ้านสร้างแป้นไปบา้นหนองโง้ง
บริเวณนานางวิ อุ่นใจ ไปแยกนานาง คัมภีร์ ศรเีย็น                                                  
413) ก่อสร้างถนนดินและหินคลกุ ม.6 เส้นใต้วัดชัยพฤกษ์ไปบ้านสงยาง หมู่ที่ 
1-8                                                                          
414) ก่อสร้างถนนดินและหินคลกุ ม.6                                                   
415) ก่อสร้างถนนดินหินลูกรังและหินคลุกม.6 เส้นข้างบ้านนางอารีรัตน์ พล
พวก ไปหนองแม่เปิ้ม                                                                           
416) ก่อสร้างถนนดินหินลูกรังและหินคลุกเส้นบ้านสร้างแป้น ม.6 ไปดอนละมั่ง
บริเวณนานายหวาด ชาตภิูธรไปถงึเขตตำบลหว้านคำ                                    
417) เสริมผิวถนนด้วยลาดยางภายใน ม.6เส้น ม.6-ม.2 จุดเริ่มต้นบ้านนาย
สมศักดิ์ บญุดี ไปถึงลำห้วยสันโดษ                                                                    
418) เสริมผิวถนนด้วยลาดยางภายใน ม.6เส้นข้างบ้านนายสำเริง อุ่นใจ  ถึงบ้าน
นางเอี่ยม กะฐินสี                                                                      
419) ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.7 เส้นหนา้บ้านนางเปลื่อง โสภาท ีไปดงหัวดอน
บ้านดงขวาง                                                                         
420) ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 จากท่ีนานางสมศรี บุญสา ถึงสามแยกท่ีนานาย
คำพอน ภายศรี                                                                          
421) ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เสน้หน้าบ้านนางสมยงค์ บญุครอง ไปหาสี่แยกวัด
ป่าดอนธาตุ  
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422) ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 จากสามแยกทางไปบ้านหนองปอไปโนนอีม้า                                                                                                 
423) ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 จากบ้านนางธัญญะ โสภาที ไปบ้านนายอาคม 
พรสาน                                                                     
424) ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 รอบดงหัวดอน                                                  
425) ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ม.7                                                
426) ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ระหว่างหน้าบ้านนายทองหลาการะปักษ์ ถึง
ทางเข้าดอนปู่ตาบรเิวณดอนปู่ตา เทลานคอนกรตี                                                    
427) ก่อสร้างถนนดิน ม.8 สายจากท่ีไร่นายจุย้ วงษ์งาม ถึงถนนเส้นหนองปลา
เดิด                                                                                       
428) ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 หน้าบ้านนายกิตติ ขุนรักษ์ ถึงแยกท่ีไร่นางคำ  
เคนมาตร                                                                                       
429) ซ่อมแซมถนน คสล. ม.8 แยกบ้าน นางนาง สัตรูพ่าย ถึงแยกที่ไร่            
430) ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.8 แยกท่ีไร่นางทองดี สายสวาท ถึงแยกบ้าน
นายสมหมาย แก้วศรี                                                                                              
431) ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากท่ีไร่นายอำคา การะวงษ์ ถึงแยกท่ีนา นายปี 
แก้วใส                                                                      
432) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.8เส้นจากท่ีไร่นายจุ้ย   วงศ์งาม ถึงแยกท่ีไร่ 
หมู่ที่ 3                                                                       
433) ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.8 จุดลานมันถึงเขต หมู่ที่ 3                                                                                                                                                                  
434) ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายถริ โสดาวัน ไปถึงแยกที่นานายอุดร 
ลานุสตัย์                                                                     
435) ซ่อมแซมถนนดิน หินคลุก ลูกรัง คสล.ลาดยางรางระบายนำ้ ในเขตตำบล
สงยาง                                                                                        
436) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                                                      
437) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  สายมะโมง-บ้านขาม            
438) ขยายไหล่ทาง คสล ทุกสายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1                                        
439) ซ่อมแซมถนน คศล.ในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น หมู่ที ่ 1                            
440) ก่อสร้างถนนดินและลูกรัง หมู่ที่ 1                                                  
441) ก่อสร้างถนนดินรอบกุดใหญ่ หมู่ที่ 1                                                      
442) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกไปทุ่งนาเกลือหมู่ที่  1                                
443) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกหมู่บ้านสู่แม่น้ำชี  หมู่ที ่ 2                              
444) ก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อกัน้แนวเขตป่าบุ่งหัวช้าง                                    
445) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจำนวน 3  สายหมู่ที่ 3                                                                                       
446) ซ่อมแซมถนนเข้าภายในหมู่บ้าน รวม 3 เส้น หมู่ที3่                                    
447) ก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากบ้านหนองยางถึงบ้านคูสองช้ัน หมู่ที่ 3            
448) ก่อสร้างถนนดินยกร่องจากปากทางเข้าฟาร์มหมหูมู่ที ่3                              
449) ก่อสร้างถนนหินคลุกจากกุดมะเหลวถึงกุดร่อง  หมู่ที ่ 3                              
450) ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังถนนสายรอบกดุจอกน้อย  หมู่ที ่ 3                        
451) ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังจากข้างฟาร์มหมูถึงนาดีนาอุดม หมูท่ี ่ 3                   
452) ก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าวัดพระพุทธบาท  หมู่ที่ 3                                     
453) ตัดถนนดินยกร่องลงลูกรัง   หมู่ที ่ 3                                   
454) ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง รวม 3 สาย หมู่ที่ 3                                           
455) ก่อสร้างถนนดินจากประปากรมทรัพยากรธรณีถึงปากทางเข้าโรงเรยีนบ้าน
หนองยาง  หมู่ที ่ 3                                                                                
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456) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ 4                                                                                                                                                                   
457) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก เหล็กจากหมู่บ้านไปสถานสีบูน้ำ P 5  
หมู่ที ่ 4                                                                                  
458) ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง  หมู่ที่ 4                                                     
459) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก โนนพยอม  หมู่ที ่ 4                                         
460) ก่อสร้างถนนดินลูกรังจากวัดถึงโนนขี้กระต่าย  หมู่ที4่                               
461) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที ่ 4                                                                  
462) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที ่ 5                                                          
463) ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  หมู่ที ่ 5                                                    
464) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่5                            
465) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 6                                                            
466) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่  6                                                    
467) ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่  6                                                     
468) ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  หมู่ที ่ 6                                                    
469) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7                            
470) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตาหมู่ที่ 7                    
471) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สามแยกวัดนาดีถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 7                                                                                         
472) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สามหนองพองถึงสะพานข้ามคลองน้ำหมู่
ที่ 7                                                                                      
473) ก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                     
474) ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 7                                                                  
475) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 7                                                               
476) ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  หมู่ที ่ 7                                                                 
477) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสง่น้ำ  P5 หมู่ที ่ 7                                           
478) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและนอกหมูบ่า้น หมู่ที่  8                                                                             
479) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม- ถนนลาดยางสายหมู่ที่ 8 บ้านหวัเมือง หมู่ที่ 8                                                                              
480) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมรอบดอนปู่ตาหมู่ที่ 8                                             
481) ก่อสร้างถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่  8                                              
482) ก่อสร้างถนนหินคลุกหนองนกหอหมู่ที่   8                                    
483) ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่  8                                                           
484) ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที8่                                                              
485) ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่  8                                                    
486) กรุยทางถางป่าสร้างถนน  หมู่ที ่ 8 )                                         
487) ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นโนนโพธ์ิถึงโนนนากลาง  หมู่ที ่ 8                               
488) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  หมู่ที่  9                                                 
489) ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9                                                               
490) ก่อสร้างถนนดินหินคลุก เสน้คลองน้ำเชื่อมถนนลาดยาง  หมูท่ี ่ 9          
491) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กหมู่ที่  10                                         
492) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมู่ที่ 10                                          
493) ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที ่10                                                  
494) ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10                                                                
495) ก่อสร้างถนนดินกรุยทางถางป่าหมู่ที่  11                                        
496) ก่อสร้างถนนดินล้อมป่าชุมชนคอนเหล่าลุม่หมู่ที่ 11                                             
497) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11                                                              
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498) ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่ 11                                                                     
499) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่  11                                             
500) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากหมู่บ้านไปแม่น้ำชี  หมู่ที ่ 11            
501) ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11                                                                       
502) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที ่ 11                                                                            
503) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กหมู่ที่ 12                                                             
504) ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านหนองตุ - บ้านหนองบัวหมู่บ้านด้วยการ
ลาดยางทับผิวคอนกรีตหมู่ที่12,หมู่ที6่                                                                                  
505) ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12                                                                
506) ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12                                                                        
507) ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที ่ 12                                                                      
508) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที ่ 12                                                                             
509) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่  13                                                                
510) ก่อสร้างถนนคอนกรตีจากหมู่บ้านสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที ่ 13                            
511) ก่อสร้างถนนดินลงลูกรังสู่พืน้ท่ีการเกษตร  หมู่ที ่ 13                                             
512) ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที ่ 13                                                                 
513) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที ่ 13                                                                    
514) ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที ่ 13                                                                  
515) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่14                                
516) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเช่ือมต่อถนนลาดยาง  หมู่ที่ 14              
517) ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 14                                                                        
518) ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที ่14                                                 
519) ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 14                                                       
520) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสง่น้ำ  P5 หมู่ที ่ 14                                            
521) สรา้งคอนกรีตสายมหาชนะชัย – นาโพธ์ิ                                            
522) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 บ้านขาม ตำบลคูเมือง   
523) ซ่อมสร้างถนน คสล.สายบา้นหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมืองบ้านโพธ์ิ 
ตำบลคลิ้งกลิ้งช่วงบ้านหนองตุ                                                                        
524) ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตหมู่ที่ 2 เชื่อมระหว่าง หมู่ 6         
525) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี  หมู่ที ่2                                                   
526) ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างบ้านคสูองช้ัน-บ้านหนองยาง   
หมู่ที ่ 3                                                                                     
527) ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง ถนนสายกุดมะเหล่ว- กุดร่อง  หมู่  3                       
528) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสง่น้ำ  P5   หมู่ที่ 4                                         
529) ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคปซิลหมู่ที่  5                                               
530) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นกุดพันเขียว หมู่ที่ 5  โนนชายทุ่ง  - ตำบล
พระเสาร์                                                                             
531) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ 6 โนนสะคาม-โนนง้ิว ตำบล 
พระเสาร์                                                                                         
532) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองตุ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 - โนนชายทุ่ง - 
วัดป่าหนองสิม ตำบลหัวเมือง                                                                     
533) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่ 7                                                             
534) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาดีหมู่ที่ 7  บ้านนาดี-บ้านปลาปึ่ง  ตำบลพระ
เสาร์                                                                            
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535) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบรไีซกลิ้ง หมู่ท่ี 8                                          
536) ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนนา-โนนโพธิ์ วัดทุ่งโพธิ์ทอง ต.พระเสาร์ หมู่ที่ 8                                                                                           
537) ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนนา-โนนก่าม ถึง ต.พระเสาร์                                         
538) ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนแสนรม-โนนกา่ม ถึง ต.พระเสาร ์                                 
539) ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบรีไซกลิ้ง หมู่ที่ 9                                           
540) ก่อสร้างถนนลาดสายมหาชนะชัย- ช่วงบ้านหัวเมืองตำบลหัวเมือง -  หมู่ที่ 
9 ตำบลฟ้าหยาด                                                                         
541) ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดพระพุทธบาทดอนปู่ตาหนองยางหมู่ที่ 10 จรด
ถนนสายหนองยาง ตำบลฟ้าหยาด                                                          
542) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราซิลหมู่ที่  11                                           
543) ก่อสร้างถนน คสล.สาย  ช่วงบ้านคูสองช้ัน หมู่ที่ 13 –บ้านหนองยาง 
544) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคูสองช้ัน  หมู่ที่ 13 บ้านโนนยาง ตำบลพระ
เสาร์                                                                               
545) ก่อสร้างสะพานข้ามกดุจอกใหญ่ บ้านคูสองช้ัน  หมู่ที่ 13          
546) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายตำบลฟ้าหยาด- บ้านนาดีนาอุดม - โนนโพธิ์ -บ้าน
โนนยาง ตำบลพระเสาร์                                                      
547) ซ่อมแซม/สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านคสูองช้ัน –บ้าน
คูเมือง                                                                                 
548) ซ่อมแซม/สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบา้นหัวดง –บ้านฟ้า
หยาด                                                                                                                                                                                                  
549) สรา้ง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบา้นคสูองช้ัน – บ้าน
หนองยาง                                                                                            
550) สรา้งถนนคอนกรีตสายบ้านคูสองช้ัน –บ้านโนนยาง                            
551) สรา้งถนนคอนกรีตสายบ้านกุดพันเขียว –บ้านโนนยาง                         
553) สรา้งถนนคอนกรีตสายบ้านหนองตุ -บ้านโนนง้ิว   
อำเภอเมืองยโสธร 
1) โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรงุ ซ่อมแซมถนน/การคมนาคม จำนวน 284 
โครงการ  
2) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า จำนวน 11 โครงการ 
3) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบประปา จำนวน 17 โครงการ 
4) โครงการระบบบาดาล จำนวน 2 โครงการ  
5) โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจดัหาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/
ชุมชน จำนวน 1 โครงการ 
  
อำเภอเลิงนกทา  
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 143 โครงการ 
 
อำเภอทรายมูล 
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายต.ดู่ลาด- 
ต.ดงมะไฟ (บ.ดู่ลาด-โคกก่อง-ดอนนกชุม-คำไผ่-ดงมะไฟ)  ระยะทาง  ๗  กม. 
2. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายบ.ดงมะไฟ  -  โรงพยาบาลทรายมูลเชื่อมสู่
แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน พระธาตุฝุ่น ระยะทาง 3.1กม. 
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3. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง/ คสล. บ้านสร้างช้าง – ไปเขตบ้านหนองศาลา 
ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1,600 เมตร 
4. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง/ คสล.บ้านโคกกลาง ไปเขตบ้านทา่ลาด ตำบล
ไผ่ อำเภอทรายมลู จังหวัดยโสธร ระยะทาง 450 เมตร 
5. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง/ คสล. บ.โสกผักหวาน – บ.เสาเลา้ – บ.โคก
กลาง  ต.ดู่ลาด  ระยะทาง ๔ กม. 
6. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง/ คสล. นาเวยีง-หนองแวง-หนองบัว  ต.นาเวียง  
เชื่อมต่อสู่ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  ระยะทาง ๗  กม. 
7. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง/ คสล. บ.ทรายมลู ต.ทรายมูล  – บ.โนนสนาม 
– บ.ดู่ลาด ต.ดูล่าด  ระยะทาง ๕ กม. 
8. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง/ คสล.  บ.หนองดู่-บ.หนองไก่ขาว ต.ทรายมลู 
ระยะทาง ๕ กม. 
9. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง/ คสล. บ.โสกผักหวาน –บ.สสีุก –บ.โคกกลาง 
เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรยี์ต.ดูล่าด 
ระยะทาง ๕  กม. 
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. บ.นาเวียง-บ.โป่ง เชื่อมสูแ่หล่ง
ท่องเที่ยววัดสระไตรนุรักษ์ ระยะทาง ๕ กม. 
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. บ.โป่ง- 
บ.หนองบัว เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยววัดสระไตรนุรักษ์ ระยะทาง ๕ กม. 
๑2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. สายทรายมลู ต.ทรายมูล –โสก
ผักหวาน ต.ดูล่าด เชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยววัดล้านขวดต.ดู่ลาด ระยะทาง ๕ กม.  
๑3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล. สายบ้านดอนหวาย-นาโป่ง ต.ทรายมลู 
ระยะทาง 3 กม. 
๑4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล.สายบ้านคำแขนศอก-ดอนนกชุม เชื่อมสู่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต.ดงมะไฟ  ระยะทาง ๕ กม. 
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.เหล่าเมย หมู่ที่ ๗- บ.โคกยาว หมูท่ี่ ๘ 
ระยะทาง ๔.๕ กม. 
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.เหล่าเมย หมู่ที่ ๗- บ.ทรายมูล หมู่ที่ ๑๔ 
ระยะทาง ๕ กม. 
17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองสระพัง หมู่ที่ ๓ ถึงทางเชื่อมบ้านคำน้ำ
เกลี้ยงต.ทุ่งแตร้ะยะทาง ๓ กม. 
๑8.  โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑบ์้านลุงคำพูน บุญทวี เจ้าของผลงาน “ลูก
อีสาน” ผู้ได้รับรางวัลกวีซีไรต์คนแรกของประเทศไทย 

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาคนและเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้
งบประมาณ : 5,042,510,000 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด          - บาท     
งบกระทรวง/กรม         - บาท    
งบ อปท. 5,042,510,000 บาท 

 

 
1.) อำเภอเมืองยโสธร 
1) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรยีนและวัยรุ่น 
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัทำงาน 
3) ฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในหมู่บ้านเหล่าฝา้ย หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุม 
4) อบรมป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 
5) สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บา้นหนองมุที หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุม 
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อำเภอเมืองกุดชุม 
งบประมาณ  1,900,00 บาท                                                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 5,042,510,000 
บาท 

ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอกุดชุม/อปท.อำเภอ
เมืองยโสธร 

 

 
 

6) สร้างศูนยเ์รียนรู้ในชุมชนให้เปน็แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 9 ตำบล
โนนเปือย 
 

2.) อำเภอเมืองยโสธร 
๑. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ 
๒. ก่อสร้างมหาวิทยาลยั (วิทยาเขต) บริเวณพื้นท่ีหนองอึ่ง ต.ค้อเหนอื 
๓. จัดตั้งโรงเรยีนอนุบาลตำบลตาดทอง 
๔. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาดทอง 
๕. ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.ขั้นไดใหญ่ (หลังใหม่) ม.๕ ต.ขั้นไดใหญ่ 
๖. ก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ขั้นไดใหญ่ ม.๕ ต.ขั้นไดใหญ่ 
๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ขั้นไดใหญ่ ม.๕ ต.ขั้นไดใหญ ่
๘. ปรับปรุงภายในอาคาร ศพด.ขัน้ไดใหญ่ ม.๕ ต.ขั้นไดใหญ่ 
๙. ก่อสร้างบ่อทรายพร้อมหลังคา ศพด.ขั้นไดใหญ่ ม.๕ ต.ขั้นไดใหญ่ 
๑๐. ก่อสร้างป้ายช่ือ ศพด.ขั้นไดใหญ่ ม.๕ ต.ขั้นไดใหญ่ 
๑๑. ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.วัดโพนขวาว ม.๖ ต.ขั้นไดใหญ่ 
๑๒. ก่อสร้างรั่ว ศพด.เชือกน้อย ม.๘ ต.ขั้นไดใหญ ่
๑๓. ก่อสร้าง ศดว.วัดบา้นสามเพยี ม.๗,๙ ต.ดู่ทุ่ง 
๑๔. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่คณะผู้บริหาร สท. จนท.และประชาชน 
ต.สำราญ 
๑๕. ขยายและปรับปรุงหอกระจายข่าว 
๑๖. ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โรคเอดส์ 
๑๗. กิจกรรมป้องกันสถาบันของชาต ิ
๑๘. แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่องสถานการณส์ังคมและปัญหาสังคม 
๑๙. ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน 
๒๐. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิครบวงจร 
๒๑. จดัเก็บข้อมลู จปฐ. 
๒๒. ปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๓. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรยีน 
๒๔. ก่อสร้างอัศจรรย์กีฬาสนามฟตุบอล 
๒๕. อุดหนุนอาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรยีน 
๒๖. สนันสนุนครุภณัฑ์ตา่งๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๗. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การศึกษา 
๒๘. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการศึกษา 
๒๙. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓๐. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน 
๓๑. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
๓๒. จดัซื้อวัสดุและครุภณัฑเ์พื่อการศึกษา 
๓๓. แหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ี 



331 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๓๔. เข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม 
๓๕. จดัซื้ออุปกรณ์หรือครุภณัฑ์ประจำสนามเด็กเล่น 
๓๖. เข้าค่ายลูกเสือ 
๓๗. ก่อสร้างห้องสมดุ 
๓๘. ส่งเสริมและอุดหนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนและเด็กนักเรียน 
๓๙. สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการติว O net 
๔๐. สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
๔๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจติสำนึกพลังสังคมป้องกันและแกไ้ขปัญหายา 
เสพติด 
๔๒. ป้องกันและแก้ไขปญัหาครอบครัว 
๔๓. เผยแพร่ความรูป้ระชาธิปไตย การเลือกตั้งและกฎหมายต่างๆ 
๔๔. เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนท่ี 
๔๕. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรยีนด้อยโอกาส 
๔๖. สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบล 
๔๗. ฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับอินเตอร์เนต็ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน 
๔๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเชี่ยน 
๔๙. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๕๐. โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
๕๑. พัฒนาและส่งเสรมิการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
๕๒. พัฒนาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
๕๓. ส่งเสริมการรักการอ่าน 

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
งบประมาณ : 100,000 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด          - บาท     
งบกระทรวง/กรม         - บาท    
งบ อปท.      100,00 บาท 
งบประมาณ  100,00 บาท                                                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอกุดชุม 

 

 

 

 
อำเภอกุดชุม 
1) สนับสนุนอาชีพอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มจักรสาน กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุม่ทอเสื่อ
กก ฯลฯ 
2) โครงการงานแสดงสินค้าและผลิตภณัฑ์พื้นเมืองตำบลโนนเมือง 
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6.8 กิจกรรมหลักที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ : 14,955,000 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด          - บาท     
งบกระทรวง/กรม         - บาท    
งบ อปท.      14,955,00 บาท 
งบประมาณ  14,955,00 บาท                                                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 14,955,000บาท 

ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอกุดชุม/อปท.ป่าต้ิว 

 
1) อำเภอกุดชุม 
1) โครงการส่งเสิรมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด 
2) โครงการส่งเสริมกลุ่มแมบ่้านวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชาวบ้านผักกะย่า 
ตำบลโนนเปือย 
3) โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้า บ้านคำก้าว ตำบลห้วยแก้ง 
4) ส่งเสริมกลุ่มสร้างสรรคร์่วมกันผลิต ตำบลกำแมด 
5) ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ตำบลนาโส่ 
6) ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
7) ส่งเสริมอาชีพเลีย้งไก่พันธ์ไข่และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
 
2) อำเภอป่าต้ิว 
1) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 9 
โครงการ งบประมาณ 11,890,000 บาท 
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 โครงการ 
งบประมาณ 2,165,000 บาท 

6.9 กิจกรรมหลักที ่9 พัฒนาระบบสุขภาพ
สวัสดิการและการดูแลผู้ด้อยโอกาส 
งบประมาณ : 239,421,100 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด          - บาท     
งบกระทรวง/กรม         - บาท    
งบ อปท. 239,421,100 บาท 

–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 239,421,100 
บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอกุดชุม/อปท.อำเภอเมือง
ยโสธร/อปท.อำเภอป่าติ้ว 

 

  

1) อำเภอกุดชุม 
1) โครงการส่งเสริมความรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแหน 
3) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผูด้้อยโอกาสและผู้บริหาร บ้านนางาม หมู่ที่ 6 
ตำบลโพนงาม 
 
2) อำเภอเมืองยโสธร 
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสนามลานกฬีา ม.๔ ต.หนองเรือ 
๒. จัดซื้อรถตู้กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๑ คัน อบต.ขุมเงิน 
๓. ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด ม.๕ ต.ทุ่งแต้ 
๔. ก่อสร้างสวยหย่อมและสถานท่ีออกกำลังกายพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ม.
๑,๒,๔,๗,๙ ต.ทุ่งแต ้
๕. ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงคโ์รงเรียนผือฮีนาลานาจานชาดศาลา ต.นาสะ
ไมย ์
๖. ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงคใ์นเขตตำบลดู่ทุ่ง 
๗. ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ม.๑-๙ ต.ทุ่งนางโอก 
๘. สมทบคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) ต.สำราญ 
๙. พัฒนาและส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทต.ตาดทอง 
๑๐. พัฒนาและส่งเสรมิด้านการปอ้งกันและระงับโรคตดิต่อ ทต.ตาดทอง 
๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการกีฬาและนันทนาการ 
๑๒. สร้างสวนสาธารณะ บำรุงรักษาให้เป็นสถานท่ีออกกำลังกายและพักผ่อน 
๑๓. ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 
๑๔. ก่อสร้างลานกีฬา 
๑๕. ก่อสร้างซุ้มประตูทางเขา้หมูบ่้านพร้อมป้ายชื่อหมู่บ้าน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑๖. จดัซื้อที่ดินเพื่อสร้างศาลากลางบ้าน 
๑๗. ก่อสร้างศาลากลางบ้าน 
๑๘. จดัเบี้ยยังชีพให้คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
๑๙. จดัอบรมการประกอบอาชีพให้ผู้พิการ 
๒๐. สังคมสงเคราะห์ต่างๆ 
๒๑. การแก้ไขปญัหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
๒๒. ฝึกอบรมการทำกล่องกระดาษทิชชูด้วยผ้ามัน/ผ้าลูกไม ้
๒๓. ร้อยรักร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ 
๒๔. ทัศนะศึกษาไหว้พระ ๙ วัดของผู้สูงอาย ุ
๒๕. ตั้งกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี 
๒๖. การจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 
๒๗. จดัซื้อเครื่องออกกำลังกาย 
๒๘. แข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวโุส 
๒๙. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาไทยคัพ 
๓๐. ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
๓๑. อาหารปลอดภัยห่างไกลโรค 
๓๒. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย ุ
๓๓. สุขภาพดหี่างไกลบหุรี่และสุรา 
๓๔. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
๓๕. สนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
๓๖. สมทบเงิน สปสช. 
๓๗. จดัซื้อครภุัณฑ์และวสัดุออกกำลังกาย 
๓๘. อนามยัห่วงใยคุณผู้หญิง 
๓๙. พัฒนาสถานีอนามัยสู่โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล 
๔๐. จดัซื้อวัสดุเวชภณัฑ์ต่างๆ 
๔๑. ผู้สูงวัยพลานามัยแข็งแรง 
๔๒. อบรมมาตรฐานสถานบริการแต่งผมเสรมิสวย 
๔๓. ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย 
๔๔. จดัซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าหรือสัตวเ์ลีย้งอ่ืนๆ 
๔๕. การแพทย์ฉุกเฉิน 
๔๖. ควบคมุและป้องกันโรคไข้เลอืกออกแบบมีส่วนร่วม 
๔๗. จดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
๔๘. โครงการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 
๔๙. ปฏิบัติงานสาธารณสุขมลูฐาน (อสม.) 
๕๐. ก่อสร้างซองเหล็กเพื่อฉีดยา โค กระบือ 
๕๑. จดัซื้อวัสดุและครุภณัฑส์ำหรบัคนพิการและผูสู้งอายุ 
๕๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
๕๓. เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนชรา 
๕๔. เงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ 
๕๕. โครงการพัฒนาผู้สูงอาย ุ
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หัวข้อ รายละเอียด 
๕๖. ตรวจสุขภาพประจำปีแกผู่้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผูด้อ้ยโอกาส 
๖๗. จดัสัปดาหผ์ู้สูงอายุและครอบครัว 
๖๘. ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 
๖๙. ยกระดบัคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๗๐. พัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ทีพ่ึ่งหรือยากจน 
๗๑. สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๗๒. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผูด้้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
๗๓. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว 
๗๔. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๗๕. พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 
๗๖. จดัตั้งศูนย์ช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
๗๗. ป้องกันควบคุมและแกไ้ขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
๗๘. ป้องกันและควบคุมโรคมะเรง็ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
๗๙. ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
๘๐. ส่งเสริมการออกกำลังกายอยา่งยั่งยืนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
๘๑. ตรวจตดิตามเฝ้าระวังคุม้ครองผู้บริโภค 
๘๒. พัฒนาคณุภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน (อสม.แกนนำสขุภาพ) 
๘๓. ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในตำบล 
๘๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุข 
๘๕. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ 
๘๖. จดัตั้งหน่วยบริการสาธารณสขุ 
๘๗. พัฒนาระบบบริการอนามยัสิง่แวดล้อมด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
๘๘. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 
๘๙. พัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
๙๐. โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพดีวิถียโสธร 
๙๑. วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
๙๒. พัฒนาตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
๙๓. พัฒนาระบบบริการอนามยัแม่และเด็กแบบสมบูรณ ์
๙๔. อุดหนุนสาธารณสุขมลูฐานในตำบล 
๙๕. อุดหนุนโครงการบริจาคโลหติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
๙๖. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสขุภาพในท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีตำบล 
๙๗. พัฒนาลานกีฬา/สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน 
๙๘. เสรมิสร้างทักษะด้านกีฬาและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา 
๙๙. สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ชุมชน  
๑๐๐. ส่งเสรมิและพัฒนาทักษะนักกีฬาท้องถิ่น 
๑๐๑. แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรยีน 
๑๐๒. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิในสถานศึกษา "ศิลาทองคัพ" 
๑๐๓. รณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๑๐๔. เฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองทอ้งถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบา้ 
๑๐๕. ก่อสร้างทางจักรยาน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑๐๖. ส่งเสรมิการออกกำลังกาย ลดอาหารหวาน มัน เคม็ 
๑๐๗. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำคนพิการ 
๑๐๘. ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยการจัดหาเครื่องออก
กำลังกาย 
 
3) อำเภอป่าต้ิว 
1) เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
2) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตำบลเชียงเพ็ง 
3) จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 
4) แข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด 
5) จัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 
6) เยี่ยมบา้นผูสู้งอายุ คนพิการ ผูป้่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
7) พัฒนาศักยภาพสตรีชุมชนเข้มแข็งตำบลโคกนาโก 
8) สงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
9) ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคณุภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
10) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ผู้พิการ 
11) อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิคนพิการ และผู้สูงอาย ุ
12) จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีตำบลโพธิ์ไทร 
13) จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร 
14) ช่วยเหลือราษฎรเมื่อประสพภัยพิบัติต่างๆ หมู่ที่1-7 
15) สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสทางสงัคม 
16) เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อสม. หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 
 

6.10 กิจกรรมหลักที ่10 ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพในชุมชน 
งบประมาณ : 730,000 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด          - บาท     
งบกระทรวง/กรม         - บาท    
งบ อปท.      730,00 บาท 
งบประมาณ  730,00 บาท                                                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 730,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : อปท.อำเภอป่าต้ิว 

 

1) อำเภอป่าต้ิว 
1) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/วสิาหกิจชุมชน 
2) โครงการส่งเสริมอาชีพและมีการส่งเสริมการลงทุนตำบลโคกนาโก 
3) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร 
4) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
5) โครงการฝึกอบรมการทำนัทจิ๋ว 
6) โครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน 
7) โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระซังในลำเซ หมู่6 
8) โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพชุมชน 
9) โครงการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน 
10) โครงการฝึกทักษะและวิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชนตำบลศรี
ฐาน 
11) โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีฐาน 
12) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอเสื่อพับ เสื่อกก หมู่ที่ 3 
 

7. หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
8. ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2561-2565 

9. งบประมาณ รวมงบประมาณ จำนวน  14,988,550,988 บาท                                                          
งบจังหวัด         จำนวน  945,635,334 บาท                                                          
งบฟังก์ชั่น         จำนวน 1,729,922,276 บาท                      
งบ อปท.           จำนวน  12,312,993,378 บาท 

10. ผลผลติ (output) 1) แรงงานท้ังในระบบ และนอกระบบ และผู้สูงอายไุดร้ับการพัฒนา มีอาชีพ  
มีงานทำ ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 80                                             
2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู/้ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดล (เพิ่มขึ้นปีละ 
36 หมู่บ้าน/ปี)                                                       
3)ร้อยละ 85 ของผู้นำชุมชน มีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                    
4) จำนวนหมู่บ้าน กม. ต้นแบบท่ีเพิ่มขึ้นจำนวน 108 หมู่บ้าน               
5) ร้อยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดผ้่านเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี 
(ร้อยละ 95 ต่อปี                                                             
7) ร้อยละการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ร้อยละ 30/ปี)                 
8) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไดร้ับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต (รอ้ยละ 98  
ต่อป)ี                                                                              
9) จำนวน อปท.ที่ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวัสดิการผูด้้อยโอกาส) 
(เพิ่มขึ้น 10 แห่ง/ปี)                                              
12) ร้อยละของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัย 
(ร้อยละ 30 ปี)                                                          
13) จำนวนผู้ต้องขัง ได้รับการสรา้งภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 100                    
14) ผูสู้งอายุได้รับการส่งสริมและพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๑.000 คน       
15) ผูสู้งอายุบ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไดร้ับทราบแนวทางและแนว
ปฏิบัติตนอยา่งมีความสุข และเข้าใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมยัใหม่ 
ร้อยละ 100      

11 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (outcome) 1) แรงงานท้ังในระบบ และนอกระบบ และผู้สูงอายไุดร้ับการพัฒนา มีอาชีพ  
มีงานทำ ท่ีเพิ่มขึ้น                                                          
2) จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งเรียนรู/้ชุมชนต้นแบบยโสธรโมเดลเพ่ิมขึ้น  
3) ผู้นำชุมชน มีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น                                         
4) หมู่บ้าน กม. ต้นแบบท่ีเพิ่มขึ้น                                                  
5) จำนวนครัวเรือนท่ีมีรายไดต้กเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่พัฒนาได้ 
(ไม่รวมครัวเรือนยากจนท่ีไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากชรา พิการ อยู่คนเดียว
ต้องให้การสงเคราะหเ์พียงอย่างเดยีว) ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีรายได้
ผ่านเกณฐ์จปฐ.                                                           
6 ) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายไุดร้ับการพัฒนา                                         
7) เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิต                           
8) อปท.ท่ีได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลสวสัดิการผูด้้อยโอกาส)     
9) การยกระดับคณุภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมปลอดภัย          
10) ผูต้้องขัง ได้รับการสร้างภูมิคุม้กัน                                           
11) ผูสู้งอายุได้รับการส่งสริมและพัฒนาศักยภาพ                                  
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หัวข้อ รายละเอียด 
12) ผูสู้งอายุบ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไดร้ับทราบแนวทางและแนว
ปฏิบัติตนอยา่งมีความสุข และเข้าใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมยัใหม่  
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แผนงานที่ 2 : เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมัน่คงภายในและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล   เนื่องจากปัญหาความไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต            

ซึ่งอาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน เช่น 
ปัญหาด้านยาเสพติด อาชญากรรม การก่อความไม่สงบของกลุ่มคน            
ผู้ไม่ประสงค์ดี หรือปัญหาอุบัติ เหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น            
ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมประมาท ขาดความระมัดระวัง การสร้างเสริมความ
ปลอดภัย ในชุมชนจึงมีความสำคัญการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่างๆ 
ดังกล่าว ทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัยอันตรายที่ส่งผล
ทำลายสุขภาพและชีวิต ทั้งนี้  เนื่องจากการสร้างเสริมความปลอดภัยที่
ประกอบ ไปด้วยกระบวนการดำเนินงานที่เป็นลำดับขั้นตอน และอาศัย
ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและชุมชนเป็นพ้ืนฐาน ย่อมทำให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและการจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง  
   ดังนั้น ทุกชุมชนควรสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนของตนเองให้
เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มี
สุขภาพดี ไม่ให้ได้รับอันตรายจากปัญหาความไม่ปลอดภัยต่างๆ โดยใช้
กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลักการ
ร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนเป็นพื้นฐาน 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อให้สามารถหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด    
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท
หน้าที่และภาระกิจเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนมีระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหม่บ้าน เป็นกำลังหลักในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันการลักลอบนำยาเสพติด การลักลอบนำเข้าส่งออกสิ่งผิดกฎหมาย
ต่างๆ ภายในราชอาณาจักร 
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการด้านการป้องกันและ          
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตระหนักถึง
ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน และสนับสนุนเจตนารมณ์และ
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 
6.ภาคประชาชน ผู้นำปกครองท้องที่ นักเรียนนักศึกษา ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการปกป้องและดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ  
7. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปทั้ง 9 อำเภอ ได้รับการฝึกอบรม และมี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม       
8.เพื่อปกป้องและดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9.เพื่อเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปลูกจิตสำนึกของ
คนให้มีความสมัครสมานสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 
10.เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชน 
11. เพื่อเป็นการผนึกกำลังที่เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายมวลชนด้านความ
มั่นคงในการให้ความร่วมมือ มีการรายงาน ติดตามและแจ้งเตือนภัย
คุกคามต่างๆ รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น  

4.ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละของจำนวนหมู่บา้น/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด(หมู่บ้าน/
ชุมชนสีขาว) ตามหลักเกณฑ์ ท่ี สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2/ปี) 
2.สามารถจำแนกผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ในแต่ละหมู่บ้านเป้าหมายได ้และ
หลังจากเข้าดำเนินการแล้วยอดผูค้้า ผู้เสพต้องเป็น ๐                                     
3. ความพึงพอใจของภาคประชาชน ผู้นำปกครองท้องที่ นักเรียน
นักศึกษาต่อการดำเนินงานด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
4. ภาคประชาชน ผู้นำปกครองท้องที่ นักเรียนนักศึกษา ท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ 
5. มีศูนยร์ักษาความปลอดภยัให้แก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ อำเภอละ ๑ แห่ง                                                     
6. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการอบรม พัฒนา เรื่องการรักษาความมั่นคง
ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินทุกหมู่บ้าน100%                                                                   
7. จำนวนสถติิอุบัติเหตุทางถนนลดลง 80%                                      
8. จำนวนสถติิภัยจากอาชญากรรม การโจรกรรม ฯลฯ ลดลง  80% 
9. ร้อยละ 90 ของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทภารกิจของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ท้ัง 9 อำเภอ  

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ 
6. กิจกรรมหลักของโครงการ เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมัน่คงภายในและความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยส์ิน 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปญัหา       
ยาเสพตดิแบบครบวงจร 

งบประมาณ  76,997,405 บาท                      
งบพัฒนาจังหวัด 32,640,400 บาท 
งบกระทรวง/กรม 30,857,005  บาท                     
งบ อปท. 13,750,000 บาท                                            

งบพัฒนาจังหวัด 32,640,400 บาท  
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  2,000,000   บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  3,175,200   บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  8,240,700   บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน  10,211,900 บาท   
-งบประมาณปี 2565 จำนวน   9,012,600   บาท 

ปีงบประมาณ 2565    
1) กิจกรรมด้านการปราบปราม  
    1. กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน ปราบปรามการค้า 
การแพร่ระบาดยาเสพติด     
2) กิจกรรมด้านการป้องกัน 
    1. กิจกรรมจัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
    2. กิจกรรมประชารัฐร่วมใจสรา้งหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดภยัยา  
เสพติด                                         
    3. กิจกรรมต่อต้านยาเสพตดิโลก 26 มิถุนายน 
    4. กิจกรรมเข้าร่วมการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคและ 
ระดับประเทศ     
    5. กิจกรรมมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร ปี 2565 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้รับผิดชอบ ทำการปกครองจังหวัด/ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวดั/สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร/
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร/สพป.ยส.เขต 
1,2/สพม.28/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร/
เรือนจำจังหวัดยโสธร/สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร/
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร/สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร/ 
กอ.รมน.ยส./สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร/
สำนักงานท่ีทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปกครองจังหวัด/ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนกังานแรงงาน
จังหวัดยโสธร/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร/
สพป.ยส.เขต 1,2/สพม.28/สำนกังานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร/เรือนจำจังหวดัยโสธร/สำนักงานสถิติ
จังหวัดยโสธร/ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร/สำนักงาน
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร/กอ.รม
น.ยส./สำนักงานคุมประพฤตจิังหวัดยโสธร/สำนักงาน
ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

                    

 

 

 

                   

                        

งบกรม/กระทรวง                                                   
งบประมาณ  30,857,005  บาท                    
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  6,171,468  บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  5,841,180  บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  6,276,148  บาท                                                             
–งบประมาณปี 2564 จำนวน  6,281,366  บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  6,286,843  บาท 

    6. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE  
Teen Dancercise ปี 2565  
    7. กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ TO BE NUMBER ONE  จังหวัด
ยโสธร 2565 
    8. จัดอบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
 ในสถานศึกษาประจำปี 2565 
    9. จัดอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
    10. จัดอบรมแกนนำเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
    11. จัดอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำจังหวัด 
ยโสธร 
    12. จัดอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
    13. กิจกรรมตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    14. กิจกรรมค่ายเสรมิสร้างทักษะชีวิต “ปัญหายาเสพติดหยุดยัง้ด้วย 
พลังเด็กและเยาวชน” 
    15. กิจกรรมเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีและ                 
ผู้ประกอบกิจการรา้นวีดิทัศน์เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยปลอดยาเสพติด        
    16. กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพุทธบุตร 
    17. กิจกรรมสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติดและพัฒนาสังคม สู่การเรียนรู้                       
3) กิจกรรมด้านการบำบัดรักษา   
    1. กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
    2. กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผูต้้องขังติดยาเสพตดิ  
รูปแบบชุมชนบำบัด    
    3. กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังยาเสพติด 
    4. จัดตั้งโรงพยาบาล Mini Thanyaruk 1 แห่ง 
    5. จัดตั้งหมู่บ้าน CBTx. โดยพีเ่ลี้ยงต้นแบบครอบคลุมตำบลละ 1  
หมู่บ้าน 
    6. ประชุมถอดบทเรยีนการบำบัดในชุมชน CBTx. 
4) กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ 
    1. กิจกรรมบรหิารจดัการ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ทุกแห่ง 
    2. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน     
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิจังหวัดยโสธร  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

งบกรม/กระทรวง                                                                               
    1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                                     
    2. ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด                                         
    3. จัดระเบยีบสังคมแบบบูรณาการ                                               
    4. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพตดิอย่างยั่งยืน                              
    5. ติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพผู้เสพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 
        ในชุมชน                                                                                      
    6. ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด                                                                                            
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    7. เร่งรัดปฏบิัติการค้นหาผูเ้สพ/ผู้ตดิยาเสพตดิเข้าสู่กระบวนการบำบัด                                                                                        
    8. บริหารจดัการแบบบรูณาการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด            
    9. สนับสนุนเป็นคา่จ้างเหมาบคุลากรจำนวน 2 คน ของ ศอ.ปส.จ.ยส                                                                                                                                    
    10. สนับสนุนเป็นค่าอำนวยการและบริหารจัดการ อาทิ ค่าวัสด ุ            
ค่าจัดประชุม ฯลฯ                                                                                       
    11. สนับสนุนเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรจำนวน 1 คน ของ ศป.ปส.อ.           
    12. สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
อาทิ กิจกรรมวันต่อตา้นยาเสพติด , โครงการวัดสีขาวฯลฯ                                  
    13. สนับสนุนเป็นค่าชุดปฏิบตัิการ ด้านการปราบปรามให้แกจ่งัหวัด  
 (งบ ป.ป.ส.)                                                                                           
    14. สนับสนุนชุดปฏิบัติการด้านการปราบปรามให้แกส่ถานีตำรวจภูธร        
    15. สภ. (งบ ป.ป.ส.)                                                                            
    16. ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (งบ ป.ป.ส.)                                         
    17. สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการนำส่งตัวผู้เสพ (งบ ป.ป.ส.)                                
    18. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน 
ประกอบการที่มลีูกจ้างต่ำกว่า 10 คน                                                                  
    19. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดฯ                                       
    20. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ข 
ปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ                                                                
    21. อบรม ประชุมช้ีแจงการจดัทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดใน 
สถานประกอบกิจการ                                                                                   
    22. ตรวจประเมินสถานการประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์  
มยส.       
    23. โรงงานสีขาว                                                                     
    24. กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็ง    
เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพตดิ                                                                             
    25. ประชุมเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน                      
    26. ประชุมเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า                                    
    27. สนับสนุนกจิกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของ 
          แผ่นดิน 
    28. ประชุมเชิงปฏิบตัิการเครอืข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน                                      
    29. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรยีน                             
    30. ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรว์ีดิทัศน์  
          จังหวัดยโสธร                                                                         
    31. ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดยโสธร                                      
    32. ประชุมสัมมนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. 
          ภาพยนตร์วีดิทัศน์                                                                  
    33. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม ภาพยนตร์ วีดิทัศน์                         
    34. ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร   
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งบ อปท.    13,750,000 บาท                                           
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  3,350,000  บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  3,350,000  บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  2,350,000  บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน  2,350,000  บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  2,350,000  บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร /อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                                     

    35. กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติ (โปรแกรม 
          ป้องการการเสพซ้ำ                                                                                         
    36. กิจกรรมการสงเคราะหผ์ูก้ระทำผดิ-ฝึกอาชีพ                                    
    37. กิจกรรมควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟผูู้กระทำผิด       

 

 

งบ อปท.                                                                             
    1. ฝึกอบรมกลุม่เสี่ยงและเครอืข่ายป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
        และจัดระเบียบในเขตเทศบาล   
    2. การอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                                         
    3. อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษา   
        ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับบำบัด                                              
    4. อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 
        ยโสธร  
    5. ค่ายปฏิบัติธรรม,ค่ายพุทธบตุรพุทธธรรมโรงเรียนในเขตตำบลย่อ 

6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยในพื้นที ่

งบประมาณ   21,542,200  บาท                           
งบพัฒนาจังหวัด 4,134,200  บาท                               
งบกระทรวง/กรม 17,408,000  บาท 
งบ อปท. 750,000 บาท                                            

งบพัฒนาจังหวัด 4,134,200  บาท                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน   1,000,000  บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      421,200  บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน   1,591,000  บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน          -          บาท       
–งบประมาณปี 2565 จำนวน   1,122,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปกครองจังหวัด
ยโสธร/กอ.รมน.จ.ยส./สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  
 
งบกรม/กระทรวง 
1) ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร    
งบประมาณ  17,408,000  บาท 
 –งบประมาณปี 2561 จำนวน   8,704,000  บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน    8,704,000  บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน            -         บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน            -         บาท       

ปีงบประมาณ 2565  
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน  
      อาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง 
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
  3. พัฒนาประสิทธิภาพในการรกัษาความมั่นคงและความสงบ 
      เรียบร้อยในพ้ืนท่ีและแหล่งทอ่งเที่ยว 
                                                                                             
     

 

      
 
 
 
   
 
                                                                                        
 
ปีงบประมาณ 2565 
            
            - 
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–งบประมาณปี 2565 จำนวน            -         บาท 
ผู้รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร/กอ.
รมน.จ.ยส./และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 
 งบ อปท.    750,000 บาท                                           
1) อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                           
งบประมาณ  750,000  บาท                                         
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  150,000  บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  150,000  บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  150,000  บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน  150,000  บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  150,000  บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ : อปท.คำเขื่อนแก้ว 

 
 
 
 
 
งบ อปท. 
1) ฝึกอบรมทบทวน"อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน" (อปพร.) 
2) ฝึกอบรม ชุด ชรบ. ตำบลสงเปอืย 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพในการ
รักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยในพ้ืนท่ีและ
แหล่งท่องเที่ยว 
งบประมาณ  826,600 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 826,600 บาท                        
งบกระทรวง/กรม     -  บาท 
งบ อปท.     -  บาท 

งบพัฒนาจังหวัด 826,600 บาท                       
–งบประมาณปี 2561 จำนวน        -       บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน        -       บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน        -       บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน  826,600 บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน       -        บาท  

ผู้รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร/กอ.
รมน.จ.ยส./และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

ปีงบประมาณ 2564                                                                                                  
การพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยว 

 

ปีงบประมาณ 2565 

      - 

 

 

 

  

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
งบประมาณ  12,098,100 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 10,248,100 บาท                   
งบกระทรวง/กรม  1,850,000 บาท                        
งบ อปท.     -  บาท 

งบพัฒนาจังหวัด 10,248,100 บาท                  
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  3,000,00   บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  3,000,00   บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน  1,484,600 บาท                  

ปีงบประมาณ 2565 
1.การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานด้านการกู้ชีพ – กู้ภัย ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                 
2.การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติโดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ทางถนนในสถานศึกษา                                                                    
3.การเพิ่มทักษะบุคลากรของจังหวัดในการสอบสวนสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน                                                                                             
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–งบประมาณปี 2564 จำนวน  1,513,800 บาท  
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  1,249,700 บาท 
          
งบกรม/กระทรวง  1,850,000 บาท                       
–งบประมาณปี 2561 จำนวน    370,000 บาท    
–งบประมาณปี 2562 จำนวน    370,000 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน    370,000 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน    370,000 บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน    370,000 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ ปภ.จังหวัด/ตำรวจภธูรจังหวัดยโสธร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปกครองจังหวัด/ปภ.
จังหวัด/ และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 

 

 

งบกรม/กระทรวง                                                                       
1.การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการปอ้งกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
2.การจดัทำรายงานข้อมูลอุบัตเิหตุทางถนนประจำปี  
3.การบำรุงรักษาเครื่องตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์ประจำปี 

 

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5  อำนวยความยุติธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 
งบประมาณ  971,200 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 971,200 บาท 
งบกระทรวง/กรม      -  บาท 
งบ อปท.     -  บาท 

งบพัฒนาจังหวัด   971,200 บาท     
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -            บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  971,200    บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน       -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน       -           บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน       -           บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ ยุติธรรมจังหวัดยโสธร          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมทุกหน่วยงาน       
  

ปีงบประมาณ 2564 
อบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายธรรมชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

 

 

ปีงบประมาณ 2565 

          - 

 

 

 

                                                                                                  

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6  ยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน 
9 อำเภอ    
งบประมาณ  3,234,800  บาท                                              
งบพัฒนาจังหวัด 1,234,800  บาท                                               
งบกระทรวง/กรม      -  บาท 
งบ อปท. 2,000,000  บาท   

งบพัฒนาจังหวัด 1,234,800  บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน    617,400 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน      -           บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน    617,400 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ยุติธรรมจังหวัดยโสธร          

ปีงบประมาณ 2565 
1. การเสรมิสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ                                                                                                        
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมทุกหน่วยงาน                                             
ยุติธรรมทุกหน่วยงาน 
งบ อปท.                                                               
งบประมาณ 2,000,000  บาท   
1. อำเภอคำเขื่อนแก้ว                                     
–งบประมาณปี 2561 จำนวน  400,000   บาท                          
–งบประมาณปี 2562 จำนวน  400,000   บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน   400,000   บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน   400,000   บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน   400,000   บาท                                      
 
 

 

 

งบ อปท.                                                                                                                

1. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ทำหน้าทีไ่กล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ของอำเภอ                                                                                                                                                             

 

 

 

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7  สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่
การอำนวยความยตุิธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน  
งบประมาณ  1,747,300  บาท                                              
งบพัฒนาจังหวัด 1,234,800  บาท                                               
งบกระทรวง/กรม  512,500 บาท 
งบ อปท.     -  บาท 

งบพัฒนาจังหวัด 1,234,800  บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน   617,400  บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน   617,400  บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ ยุติธรรมจังหวัดยโสธร          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมทุกหน่วยงาน                                             
ยุติธรรมทุกหน่วยงาน 
 
งบกรม/กระทรวง  512,500 บาท                       
–งบประมาณปี 2561 จำนวน    102,500 บาท    
–งบประมาณปี 2562 จำนวน    102,500 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน    102,500 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน    102,500 บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน    102,500 บาท 
ผู้รับผิดชอบ สนง.ยุติธรรมจังหวดัยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 
1. สรา้งการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความยตุิธรรมในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ทั้ง 9 อำเภอ                                   
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6.8 กิจกรรมหลักที่ 8  การเสริมสร้างความ
ปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ 
งบประมาณ  1,450,000  บาท                                              
งบพัฒนาจังหวัด 450,000  บาท                                               
งบกระทรวง/กรม   -  บาท 
งบ อปท. 1,000,000  บาท                                                                        

งบพัฒนาจังหวัด 450,000  บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2565 จำนวน   450,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ กอ.รมน.จ.ยส.          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 
 
งบ อปท.   
งบประมาณ  1,000,000 บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน    200,000 บาท    
–งบประมาณปี 2562 จำนวน    200,000 บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน    200,000 บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน    200,000 บาท   
–งบประมาณปี 2565 จำนวน    200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
 

ปีงบประมาณ 2565 
การปรองดองสมานฉันทส์ร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

6.9 กิจกรรมหลักที่ 9  การเทิดทูลสถาบันหลักของ
ชาติ 
งบประมาณ  9000,000  บาท                          
งบพัฒนาจังหวัด 9000,000  บาท                           
งบกระทรวง/กรม   -  บาท 
งบประมาณ    -  บาท 
งบพัฒนาจังหวัด 9000,000  บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน   450,000  บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน   450,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ กอ.รมน.จ.ยส.          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 
 

 

 

ปีงบประมาณ 2565  
การเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ 
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6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 เพิ่มศักยภาพในการรักษา
ความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
งบประมาณ  60,000  บาท                                              
งบพัฒนาจังหวัด    -  บาท 
งบกระทรวง/กรม   -  บาท 
งบ อปท. 60,000  บาท                                                                        
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน      -           บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน   60,000    บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 
 

ปีงบประมาณ 2565 

1) โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ อพปร. 
2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (อาสากู้
ชีพ) 
3) โครงการอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน 
   

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสรมิการบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  70,000  บาท                                              
งบพัฒนาจังหวัด 70,000  บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน      -           บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน   70,000    บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 
 

ปีงบประมาณ 2565  
1) โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานจ้าง 
2) จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  
3) โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

6.12 กิจกรรมหลักที่ 12 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก 
งบประมาณ  1,077,436,500 บาท                                              
งบพัฒนาจังหวัด 1,077,436,500 บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน      -           บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,077,436,500
บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอกุดชุม          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 

 

 
 
 

ปีงบประมาณ 2565 

1) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จำนวน 163 สาย 
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6.13 กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสรมิหมู่บ้านชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ  500,000  บาท                                              
งบพัฒนาจังหวัด 500,000  บาท                          
–งบประมาณปี 2561 จำนวน      -           บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน      -           บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน      -           บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน      -           บาท     
–งบประมาณปี 2565 จำนวน  500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ อปท.อำเภอทรายมลู          
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – 

อำเภอทรายมูล  
1) โครงการอบรมเครือข่ายป้องกนัอาชญากรรมและยาเสพติด 
2) โครงการฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษารู่เท่าทันยาเสพตดิ 
3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันอาชญากรรมและยาเสพตดิ 
 

6. หน่วยดำเนินการ ศอ.ปส.จ.ยส. 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณ งบประมาณ   จำนวน 1,198,834,105 บาท                                                      
งบจังหวัด     จำนวน 52,640,100 บาท                                                                                                                       
งบฟังก์ชั่น     จำนวน 50,627,505 บาท                           
งบ อปท.       จำนวน  1095,566,500 บาท 

9. ผลผลิต (output) 1) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไดร้ับการแก้ไขและลดลง                               
๒) มีศูนย์รักษาความปลอดภัยใหแ้ก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ                                                                         
๓) ผู้นำหมู่บา้น/ชุมชน ไดร้ับการอบรม พัฒนา เรื่องการรักษาความมั่นคง
ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินทุกหมู่บ้าน                    
4) จำนวนสถิติอุบตัิเหตุทางถนนลดลง                                           
๕) จำนวนสถิตภิัยจากอาชญากรรม การโจรกรรม ฯลฯ ลดลง                          
6) ภาคประชาชน ผู้นำปกครองทอ้งที่ นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการ
ฝึกอบรมสร้างจติสำนึกในการปกป้องและดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ฯ ร้อยละ 100 ตามกำหนด                             
7) ผู้นำชุมชนและประชาชนท่ัวไปทั้ง 9 อำเภอ ได้รบัการฝึกอบรม และมี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม     
ร้อยละ 90  

10. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (outcome) 1) จำนวนสถิติปญัหายาเสพติดในพื้นที่ได้รับการแก้ไขและลดลงกว่าปีท่ี  
ผ่านมา  80%                                                                       
๒) มีศูนย์รักษาความปลอดภัยใหแ้ก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ อำเภอละ ๑ แห่ง                                                    
๓) ผู้นำหมู่บา้น/ชุมชน ไดร้ับการอบรม พัฒนา เรื่องการรักษาความมั่นคง
ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินทุกหมู่บ้าน100%                                                                   
4) จำนวนสถิติอุบตัิเหตุทางถนนลดลง 80%                                      
๕) จำนวนสถิตภิัยจากอาชญากรรม การโจรกรรม ฯลฯ ลดลง  80%   
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6) ประชาชนไดร้ับการสรา้งจิตสำนึกในการปกป้องและดำรงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสมัครสมาน สามคัคี
และมีความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ                                                
7) ผู้นำชุมชนและประชาชนท่ัวไปทั้ง 9 อำเภอ ได้รบัการฝึกอบรม และมี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 
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แผนงานที่ 3: ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไก  

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคีวามเป็นพลเมือง  (เป็นคนดีมีวินยั 
เป็นพลเมืองที่ดีและมคีุณภาพของสังคมประเทศและของโลก) มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบตัิงานท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรยีนรูไ้ด้ตาม
ความถนัดความสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทำมีอาชีพ
มีรายได้รวมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อยา่งรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ป็นพลวัตในโลก
ศตวรรษที๒่๑ด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง) ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็น
กระบวนการทีส่ำคัญทีสุ่ดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช๒๕๕๑แล้วการจัดการเรียนรูต้้องยึดผู้เรยีนเป็นสำคัญเนน้ให้
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ไดด้้วยตนเอง การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนครผูู้บรหิารและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาตาม
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียนครูผูบ้ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆได้มโีอกาสแสดงออก 
อย่างเต็มศักยภาพสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรไดต้ระหนักและเห็น
ความสำคญัของกิจกรรมดังกล่าวจงึจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนในจังหวัดยโสธรสู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนในสังกัดใหม้ีสมรรถนะสูงขึ้นเพื่อเป็นทรัพยากรทีส่ำคัญของประเทศ
ต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทาง
วิชาการ ศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี – 
นาฎศิลป์ กีฬา ศลิปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ในระดับวิชาชีพ ,จัดเวที

บแลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการระดั
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และนำเสนอผลงานของนักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษาใหป้รากฏแก่ชุมชนสังคมและสาธารณชน 
 ๒) เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กัน ระเบยีบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนรักตัวเอง ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินยั สุภาพ 
สะอาด สามัคคี มีนำ้ใจ เป็นคนดี คนเก่งและอยูร่่วมกับสังคมอย่างมคีวามสุข
ตามวีถีคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวที ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดยโสธร มคี่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net    กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

)ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ  50 และนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดยโสธรสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ รอ้ยละ 80  
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 ๔) เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยง
อาชีวศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  อย่างน้อย 3 แห่ง 
และสามารถนำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษา  ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 ๕) เพื่อให้ครู ผู้บรหิารมคีวามรูค้วามเข้าใจจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาได้ น้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกฝังนักเรยีน 
นักศึกษา บุคลากรมีคุณธรรม จรยิธรรม มจีิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่
เกี่ยวข้องยาเสพตดิ อบายมุข ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสขุ และมี
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับจังหวัดอำเภอ 
 ๖) เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้นักศกึษาได้เรียนรูเ้กษตรอินทรยี์วิถีอีสาน มี
กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ และมีทักษะการเรยีนรู้ในชุมชน ที่เป็นแหล่ง
เรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต  
 ๗) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรยีนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และได ้
พัฒนาการทางวิชาการ   
ให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ และฝึกทักษะด้านจติภาวนา และการปฏิบัติ
กรรมฐาน 
๘) เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ภายนอกห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
จังหวัดยโสธร  เพื่อสรา้งสังคมแหง่การอ่าน ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัด
ยโสธรและใกล้เคียงมีนสิัยรักการอา่น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และให้ กลุ่มเปา้หมาย 
นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง ได้รับความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1) สถานศึกษามผีลการประเมินระดับชาติ O-NET ช้ันป.6 ม.3 และม.6 
สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ,นักเรยีนทุกคน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการ “และทุกอำเภอมีโรงเรียนจดัแสดงสินคา้และเพชรยอดมงกุฏ” 
ผลิตภณัฑ ์

๒) ตัวช้ีวัดเพื่อให้ลูกเสือมีคณุธรรม จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย อดทน เข้มแข็ง 
สร้างความเป็นผู้นำสามคัคีในหมู่คณะ เป็นเด็กดีของชาติ และ อยู่ร่วมกับ
สังคมอย่างมีความสุข 
๓) สถานศึกษาใน จ.ยโสธร มคี่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net  กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ร้อยละ  50    ,ครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80  และนักเรียน 
นักศึกษาในจังหวัดยโสธรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ รอ้ยละ 
80  
๔) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ รอ้ยละ 80 
ขึ้นไป และพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 แห่ง และหน่วยงานทางการศึกษา
สามารถนำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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๕) สถานศึกษาในจังหวัดยโสธร 418 แห่ง น้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกฝัง
นักเรียน ได้ร้อยละ 100 และสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในระดบั
จังหวัดและอำเภอเพื่อเป็นแบบอยา่งได้ร้อยละ 100 และผู้บริหาร  /ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถจดัการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ได้  ร้อยละ 100 
๖) ร้อยละ 85 /จำนวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนักศึกษา นักศึกษา จำนวน 
360  รูป/คน 
๗) ร้อยละ 90 /จำนวนนักเรียน 500  คน 
๘) มสีิ่งปลูกสร้างประกอบห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี”จังหวดัยโสธร 
จำนวน 5 รายการ  
ประกอบด้วย งานอาคารห้องน้ำ งานลานกิจกรรม 1 ลาน งานระบบระบาย
น้ำภายนอกอาคาร งานถนนภายใน งานปลูกหญ้าและต้นไม้ประดับ 
๙) มีรายงานผลการศึกษาสภาพปญัหาความต้องการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดยโสธร 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย สถานศึกษาในจังหวัดยโสธร 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ  ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการ
บรรลุวตัถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6.1 กิจกรรมหลักที ่๑ ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                             
งบประมาณ  216,771,653  บาท                     
งบพัฒนาจังหวัด 59,790,750 บาท 
งบกระทรวง/กรม 15,1415,805 บาท 
งบ อปท. 5,665,098 บาท 

งบพัฒนาจังหวัด 59,790,750 บาท 
1) สนง.ศึกษาธกิารจังหวัดและสำนักงานในสังกัด  
–งบประมาณปี 2561   4,084,400          บาท                 
–งบประมาณปี 2562   4,084,400          บาท                             
–งบประมาณปี 2563    22,457,150       บาท                  
–งบประมาณปี 2564    11,577,400       บาท  
–งบประมาณปี 2565    17,587,400       บาท 
ผู้รับผิดชอบ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร/ศพป.เขต 1/สพป.เขต 2/สพม.เขต 28/
กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร/กศน.จังหวดัยโสธร/มหาวทิยาลัยมกฏุราช
วิทยาลัย วิทยาลยัศาสนศาสตร์จังหวัดยโสธร 

                                          

 

ปีงบประมาณ 2565 
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนกัเรียนในจังหวัดยโสธรสู่ความเป็นเลิศ      
2) อบรมเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร “ลูกเสือคุณธรรม” 
3) จัดชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2563                                 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลศิ       
5) ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรปูแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา                                                                            
6) การน้อมนำศาสตร์พระราชาสูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา
จังหวัดยโสธร  
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบกรม/กระทรวง  153,215,805 บาท                             
1) สนง.ศึกษาธกิารจังหวัดยโสธร                   
งบประมาณ  142,378,305 บาท                    
–งบประมาณปี 2561    1,840,000         บาท                 
–งบประมาณปี 2562    619,800            บาท                             
–งบประมาณปี 2563    46,448,650       บาท                  
–งบประมาณปี 2564    47,021,205       บาท 
–งบประมาณปี 2565    46,448,650       บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2) ศพป.ยส.เขต 1 
งบประมาณ  6,000,000 บาท                                         
–งบประมาณปี 2561        -                บาท                 
–งบประมาณปี 2562        -                บาท                             
–งบประมาณปี 2563    2,000,000     บาท                  
–งบประมาณปี 2564    2,000,000     บาท   
–งบประมาณปี 2565    2,000,000     บาท 

 

3) สพม.เขต ๒๘       
  งบประมาณ  120,000 บาท                                         
–งบประมาณปี 2561   -                         บาท                 
–งบประมาณปี 2562   120,000             บาท                             
–งบประมาณปี 2563     -                       บาท                  
–งบประมาณปี 2564    -                        บาท 
–งบประมาณปี 2565    -                        บาท 

งบกรม/กระทรวง                                                                       
1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
3) การส่งเสรมิการรู้หนังสือ 
4) การจัดกระบวนการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
6) การส่งเสรมิการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอาย ุ
7) การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการทำงานสำหรับคนพิการ 
8) การส่งเสรมิการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อำเภอ 
9) การสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล 
10) การพัฒนา กศน.ตำบลเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน 
11) ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
12) การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
13) การสร้างเครือข่ายดิจิทัล 
14) ส่งเสรมิและพัฒนาการจดัการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) 
15) ส่งเสรมิเวทีและประชาคมเพือ่การจัดทำรูปแบบและแนวทางพฒันา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
16) โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
17) โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 
18) โครงการตรวจตดิตามประเมนิผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
19) การพัฒนาการดำเนินงานเพือ่ยกระดับคณุภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชน  
การเรยีนรู้ทางวิชาการเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวดัยโสธร     
 
2) ศพป.ยส.เขต 1                                                                               
๒๐) ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในจังหวัดยโสธรสู่ความเปน็เลิศ                                                                        

 

 

 
 

 

3) สพม.เขต ๒๘                                                                           
๒๑) การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4) สพป.ยส.เขต 1                                              
งบประมาณ  880,700 บาท      
–งบประมาณปี 2561            -              บาท                 
–งบประมาณปี 2562          880,700    บาท                             
–งบประมาณปี 2563               -            บาท                  
–งบประมาณปี 2564               -            บาท 
–งบประมาณปี 2565               -            บาท  

5) สพป.ยส.เขต ๒                                              
งบประมาณ  154,000 บาท      
–งบประมาณปี 2561            -                บาท                 
–งบประมาณปี 2562           154,000     บาท                             
–งบประมาณปี 2563               -             บาท                  
–งบประมาณปี 2564               -             บาท 
–งบประมาณปี 2565               -             บาท 

6) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร              
งบประมาณ  1,882,800   บาท                                  
–งบประมาณปี 2561                -          บาท                 
–งบประมาณปี 2562                -          บาท                             
–งบประมาณปี 2563        627,600      บาท                  
–งบประมาณปี 2564        627,600      บาท   
–งบประมาณปี 2565        627,600      บาท 

 
งบ อปท.    
งบประมาณ       5,565,098  บาท                                                   
–งบประมาณปี 2561   -                   บาท                 
–งบประมาณปี 2562   1,800,000    บาท                                                    
–งบประมาณปี 2563    -                  บาท                  
–งบประมาณปี 2564    -                  บาท     
–งบประมาณปี 2565 3,765,097.60 บาท  

ผู้รับผิดชอบ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อปท.
อำเภอป่าติ้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

 

4) ศพป.ยส.เขต 1                                                                           
22) พุทธบุตร                                                                       
23) สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 

 

5) สพป.ยส.เขต ๒                                                                                                                                                    
๒๒) ศึกษาสภาพปัญหาผลสมัฤทธ์ิ O-NET ต่ำกว่าร้อยละ 30 เพื่อยกระดับ  
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                                        
๒๓) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ จำนวนเงิน  

 

                                                                                            

6) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร                                                        
24) การจัดตั้งมหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร  กิจกรรม : ส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจำกัด ต้องการ 
ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร และ
ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนต่อการจดัตั้งมหาวทิยาลัย
ยโสธร 

          

                                                                                                                                         
งบ อปท.                                                                                 
1) พัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 4 รายการ   
  
อ.ป่าติ้ว 
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 
2) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษา 
3) โครงการสถานศึกษาปลอดโรค 
4) โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน่และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลศรีฐาน 
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จดัซื้ออาหาร
เสรมิ) 
8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 
9)  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีนให้มีความพร้อม สำหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา) 
11) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นเตาไห 
12) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 
13) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นกุดเสาโรง 

6. หน่วยดำเนินการ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณ งบประมาณ   จำนวน  216,771,653 บาท                                         
งบจังหวัด     จำนวน    59,790,750 บาท                                                                                                                                  
งบฟังก์ชั่น     จำนวน 151,415,805  บาท                              
งบ อปท.       จำนวน     5,565,098  บาท  

9. ผลผลิต (output) 1) นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดมีเวทีกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และนำเสนอผลงาน  
ของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน                                                               
2) เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ         
มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต  
อย่างมีความสุข ซึ่งเกดิจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณร์่วมกนั3) 
บุคลากรและครูในสังกัดมคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้า
แข่งขันจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 

10. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (outcome) ๑) สถานศึกษามผีลการประเมินระดับชาติ O-NET, V-NET,N-NET ช้ันป.๖, 
ม.๓, ม.๖,ปวช, และ ปวสสูงขึ้นไมน่้อยกว่าร้อยละ ๓.๕ ต่อปี๒) นักเรยีน    
ทุกคนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เพชรยอดมงกุฏ” ร้อยละ ๑๐๐๓)    
ทุกอำเภอมีโรงเรียนจดัแสดงสินคา้และผลติภณัฑ์ ๙ อำเภอ๔) ลำดบัท่ีของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (๖๒ เขตพื้นที่การศึกษา) อยู่ในลำดับ ๑-๓๐ 
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แผนงานที่ 4 : ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 1 อำเภอ 5 อาชีพอิสระ 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะต้องนำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

          จังหวัดยโสธรถือเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมียุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังแรงงาน
ฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี  อย่างไรก็ตามปัจจุบันจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)   ได้
ขยายวงกว้างไปทั่วโลกและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และมีแนวโน้มจะมี
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน โดยมีแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบแรงงาน
ถูกเลิกจ้างว่างงานตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) คณะรัฐมนตรีได้ประกาศยกระดับให้
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็น
วาระแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา
และเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม 

         เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป  ที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ยโสธร  จึงขอเสนอโครงการ “1 อำเภอ 5 อาชีพอิสระ ” เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก รายใหม่ในการประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีฝึกเข้าฝึกอบรม                    

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเพิ่มทักษะดา้นอาชีพให้กลุม่แรงงานนอกระบบให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะฝมีือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ 
2. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กลุ่มแรงงานนอกระบบในการประกอบอาชีพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบใหส้ามารถเป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระรายใหมไ่ด้  

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ : มผีู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 900 คน  
                (9 อำเภอX5สาขาX20คน) 
เชิงคุณภาพ : ผูผ้่านการฝึกอบรม ประกอบอาชีพประกอบอาชีพในสาขาท่ีเข้ารับ
การฝึกร้อยละ20ขึ้นไป (ภายในระยะเวลา3เดือนหลังจากจบการฝกึอบรม) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  พ้ืนที่เป้าหมาย ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ : พื้นที ่9 อำเภอ ๆ ละ 5 สาขา (รุน่) โดยให้

อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครคัดเลือกประชาชนตามหมู่บา้น/
ตำบลต่างๆที่สนใจประกอบอาชีพอิสระจำนวน 5 สาขาที่จะดำเนินการฝึกอาชีพ 

6. กิจกรรมหลัก โครงการ : 1 อำเภอ 5 อาชีพอิสระ  (9 อำเภอ X 5 สาขา = 45 รุ่น) 
-ประชุมอำเภอ/องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อช้ีแจงโครงการ 
-ประสานอำเภอ/อปท.ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าฝึกอาชีพ 
-เตรียมการฝึกอาชีพ เตรียมหลักสตูร/วิทยากร/วสัดุอุปกรณ์การฝึก ฯลฯ 
-ดำเนินการฝึกอาชีพตามพื้นท่ี สาขาท่ีกำหนด 
-ติดตามผลการฝึก 
-รายงานผลการฝึก 
-ตรวจเยีย่มผูผ้่านการฝึกเพื่อให้ข้อแนะนำในการประกอบอาชีพ 
-รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

6.๑  กิจกรรมหลักที่ 1 1 อำเภอ 5 อาชีพอิสระ
งบประมาณ : 6,255,000 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด 6,255,000 บาท        
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร                
งบประมาณ  6,255,000 บาท                                                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน         -        บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -        บาท 
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 6,255,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ยโสธร  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สำนักงานแรงงานจังหวัด ,
สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัด, 
สำนักงานจัดหางานจังหวดั และสำนักงาน
ประกันสังคมประกันสังคมจังหวัด 

                                                                                                                                                                          

1. ฝึกอาชีพ สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ (60 ช่ัวโมง) จำนวน 9 รุ่น งบประมาณ 
1,251,000 บาท 

2. ฝึกอาชีพ สาขาช่างตัดแต่งผมสตรี (60 ช่ัวโมง) จำนวน 9 รุ่น งบประมาณ 
1,251,000 บาท 

3. ฝึกอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย  (60 ช่ัวโมง) จำนวน 9 รุน่ งบประมาณ 
1,251,000 บาท 

4. ฝึกอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารพื้นเมือง (ประเภทลาบยโสธร) (60 ช่ัวโมง)
จำนวน 9 รุ่น งบประมาณ 1,251,000 บาท 

5. ฝึกอาชีพ สาขาช่างชุมชน (60 ช่ัวโมง) จำนวน 9 รุ่น งบประมาณ 
1,251,000 บาท 

 

 

 

6.  หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สำนักงานแรงงานจังหวัด ,สำนักงานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด, สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคม
ประกันสังคมจังหวัด 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.  งบประมาณ งบประมาณ   จำนวน  6,255,000 บาท                                                           
งบจังหวัด     จำนวน  6,255,000 บาท                                                                                                                                     
งบฟังก์ชั่น     จำนวน     -   บาท                               
งบ อปท.       จำนวน     -   บาท     
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หัวข้อ รายละเอียด 
๙.  ผลผลิต (Output) ประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน 900 คน (9 อำเภอ X 5 สาขา X 20 คน) 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผู้ผ่านการฝึกสามารถประกอบอาชีพประกอบอาชีพในสาขาที่เข้ารับการฝึกร้อยละ 
30 ขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบการฝึกอบรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



359 
 

แผนงานที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตและเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กยโสธรพฒันาการ

สมวัย IQ ด ี
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 เป้าหมาย

ภายใน 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2565 เด็กไทยมีไอคิว (IQ) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 100 และร้อยละ 70 มีคะแนนอีคิว (EQ) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ความฉลาดทางสติปัญญา (EQ) หมายถึง ความสามารถของสมอง  
ในการคิด การใช้เหตุผลการคำนวณ การเช่ือมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัว
มาแต่กำเนิด สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขท่ีแน่นอนได้ โดยเครื่องมือวัด
ส่วนใหญ่จะวัดทักษะและกระบวนการของสมอง เช่น ความคิด ความจำ  
การจัดการข้อมูลของสมอง เป็นต้นความฉลาดทางสติปัญญาไม่ ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (IQ) หมายถึง ค่าที่แสดงความสามารถของสมองในภาพรวม ซึ่งเกิดจาก
การใช้เครื่องมือวัดความสามารถทางสติปัญญาให้ได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงมาก
ที่สุด โดยมีค่ากลางท่ีเป็นมาตรฐานสากล ยุคปัจจุบันที่ค่า = 100 

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา 18 ปีที่ผ่านมามีปัญหา เมื่อ
พบว่าเด็กปฐมวัยร้อยละ 30  มีพัฒนาการล่าช้า  จากผลการสำรวจพัฒนาการ
เด็กอายุ 1 – 5 ปี ของประเทศไทย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ในปี 
2550 ด้วยเครื่องมือ DENVER II พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 
66.7  เมื่อจำแนกตาม    กลุ่มอายุ พบว่าเด็กที่มีอายุ 1-3 ปี มีพัฒนาการสมวัย
มากกว่า เด็กอายุ 4 -5 ปี ( ร้อยละ 74.6 และ 57.9 ตามลำดับ) และจาก
การศึกษาสถานการณ์พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 10 ปี 2557  โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  พบเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 56.7 พบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 47.3  โดย
พบพัฒนาสงสัยล่าช้าด้านภาษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.4  ซึ่งสอดคล้องกับ
การสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย กรมสุขภาพจิต ในปี 2554 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา ( IQ) เด็กนักเรียนไทย ภาพรวมระดับประเทศ เท่ากับ 
98.6 ( ค่าเฉลี่ยปกติ 90 – 109)  ซึ่งถือเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์
ปกติแต่ค่อนข้างไปทางต่ำ และเด็กนักเรียนไทย ถึงร้อยละ 48.5 ที่ มีระดับ
สติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ( IQ ต่ำกว่า 100) ค่อนข้างไปทางต่ำ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT)   ในการ
เสรมิสร้างสุขภาวะเด็กและสตรีและ ครอบครัว ซึ่งเป็นจดุเริม่ต้นของชีวิต 
นับตั้งแต่เริม่ตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญแ่ละวยัสูงอาย ุ
2. เด็กอายุ 0 -5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  มีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มี
สติปัญญา และศักยภาพท่ีดี ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต 
3. เตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในทุกช่วงอายุนับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
จนถึงวัยเด็ก เด็กปฐมวยัอายุ 0-5 ป,ีเด็กวัยเรยีน อายุ 6-14 ปี  และเด็กวัยรุ่น
อายุ 13 – 20 ปี เสริมสร้างพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม ใหไ้ดร้ับบริการ
ส่งเสริมด้าน IQ และ EQ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
4. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมใหค้รอบครัว ชุมชน สังคม ตระหนักถึงความสำคญัของ
การดูแลเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนดมีพัฒนาการสมวัย 
(ค่าเป้าหมาย 85%) 
2.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าไดร้ับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย 65%) 

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย ทุกตำบล ในเขตจังหวัดยโสธร 
6. กิจกรรมหลัก 1. การส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ด้วยตู้เก็บรักษานมแม่ 

2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT)  เพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการและไอคิวเด็ก 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรักการอ่านในครอบครัวและชุมชน 
4. จัดซื้อชุดอุปกรณส์าธิตประเมินและเสรมิสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
สำหรับทีม Child & Family Team 
5.จัดซื้ออุปกรณส์าธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก   

6.๑  กิจกรรมหลักที่ 1 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
แห่งชีวิตและเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กยโสธรพัฒนาการ
สมวัย IQ ด ี
งบประมาณ : 3,2648,600 บาท                       
งบพัฒนาจังหวัด 3,648,600 บาท        
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร                
งบประมาณ  3,648,600 บาท                                                              
–งบประมาณปี 2561 จำนวน         -        บาท                 
–งบประมาณปี 2562 จำนวน         -        บาท                             
–งบประมาณปี 2563 จำนวน         -        บาท                  
–งบประมาณปี 2564 จำนวน         -        บาท 
–งบประมาณปี 2565 จำนวน 3,648,600 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  

                                                                                                                                                                          

1. การส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ด้วยตู้เก็บรักษานมแม่ 
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT)  เพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการและไอคิวเด็ก 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรักการอ่านในครอบครัวและชุมชน 
4. จัดซื้อชุดอุปกรณส์าธิตประเมินและเสรมิสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
สำหรับทีม Child & Family Team 
5.จัดซื้ออุปกรณส์าธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก   
 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    

6.  หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.  งบประมาณ งบประมาณ   จำนวน  3,648,600  บาท                                                           
งบจังหวัด     จำนวน  3,648,600  บาท                                                                                                                                     
งบฟังก์ชั่น     จำนวน     -   บาท                               
งบ อปท.       จำนวน     -   บาท     

๙.  ผลผลิต (Output) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่จดุเริ่มต้นของชีวิตนับตั้งแต่เริม่ตั้งครรภ์จนถึงวัย
เด็ก ให้ไดร้ับบริการส่งเสรมิด้าน  IQ และ EQ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เด็กมีพัฒนาการสมวัย รูปร่างสูงด ีสมส่วน IQ และ EQ ดี เกิดความร่วมมือใน

ชุมชน ภาคีเครือข่าย 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แผนงานที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดยโสธร มียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดย

มุ่งหวังเป็น “เมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์  ก้าว
ไกลสู่สากล” จึงจำเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถ
กักเก็บน้ำได้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร อุปโภค
และบริโภค รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทั้งภัยแล้งและอุทกภัยของจังหวัดยโสธร 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
3.2 เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ แหล่งน้ำร้อยละ 80 ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรได้รับการ
บริหารจัดการ 

5. พื้นที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
6. กิจกรรมหลัก  
6.๑  กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
งบประมาณ : 918,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 18,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 9,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 9,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง : 900,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 150,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 150,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000,000  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000,000  บาท 
 
 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 322,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 107,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 107,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 107,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.โยธาธิการและผงัเมือง/อำเภอป่าติ้ว 

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเนื่องจากปัจจุบันมีการ
พังทลายของตลิ่งอย่างต่อเนื่องจากการกัดเซาะของ
กระแสน้ำหากไม่มีการปรับปรุงบูรณะก็จะสร้างความ
เสียหายของดินบริเวณริมตลิ่งเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของกระแสน้ำป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริม
ตลิ่งอย่างถาวรและยั่งยืนจงึจำเป็นต้องพัฒนาแหล่ง
น้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทำ
เกษตร อุปโภคและบริโภค รวมถึงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั้งภัยแล้งและอุทกภัย 
 
 
 
 
 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอป่าต้ิว 
1.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังจากสะพานเซ-นานาย
บุญกอง เขื่อนคำ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 10,000,000 บาท 
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2.โครงการก่อสรา้งพนังป้องกนัตลิ่งพัง-ท่าเครื่อง-นานายเขม็พร
เลบ็ขาว หมู่ที2่ งบประมาณ 10,000,000 บาท3.โครงการ
3.ก่อสร้างพนังกั้นน้ำท่าเครื่อง-นานายสวัสดิ์ เยาวบตุร หมู่ที่
2 งบประมาณ 1,000,000 บาท 
4.โครงการก่อสรา้งพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบ้านโพธิไ์ทรหมู่ที่  1 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
5.โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบ้านโพธ์ิศรีหมู่ที่  2  
งบประมาณ 500,000 บาท 
6.โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบ้านโพธิ์ไทรหมู่ที่  9  
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
7.โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบ้านโพธิ์ไทรหมู่ที่  1  
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
8.โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบ้านโพธ์ิศรีหมู่ที่  2  
งบประมาณ 20,000,000 บาท 
9.โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบ้านกลางหมู่ที่ 7  
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
10.โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบ้านโพธิ์ไทรหมู่ที่  9  
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
11.โครงการก่อสร้างตลิ่งลำเซน้อย หมู่ 5 งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 322,500,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.2  กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค 
งบประมาณ : 4,214,192,344 บาท 
งบพัฒนาจงัหวัด : 391,635,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 40,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 40,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 76,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 182,660,000 บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 52,975,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง : 5381,079,753 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 8,750,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 8,750,000  บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 119,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 406,964,000 บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 4,805,615,753 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 4,173,532,801 บาท 

- งบประมาณป ี2561 จำนวน 8,750,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 8,750,000  บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,076,531,122 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,076,531,122 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 4,173,532,801 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ:โครงการชลประทานจงัหวัดยโสธร สนง.พัฒนาที่ดนิ
จังหวัดยโสธร และอำเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : อปท. ปภ. อำเภอ 
 

งบพัฒนาจังหวัดพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค 
ดังนี ้
1. ขุดลอกลำเซบาย บ้านกดุมะฮง ตำบลกุดแห่ อำเภอเลงินกทา 
จังหวัดยโสธร งบประมาณ 9,975,000 บาท 
2. ขุดลอกหนองถ่ม บ้านปักแฮด ตำบลนาคำ อำเภอเลิงนก
ทา จังหวัดยโสธร งบประมาณ 6,000,000 บาท 
3. แก้มลิงลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองหอย 
ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร         
งบประมาณ 12,000,000 บาท 
4. ขุดลอกหนองคำนกจิบพร้อมอาคารประกอบ          
บ้านหนองชมุ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร  
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
5. ขุดลอกกุดแทนพร้อมอาคารประกอบ บ้านคำม่วง 
ตำบลย่อ อำเภอคำเขือ่นแก้ว จังหวัดยโสธร         
งบประมาณ 10,000,000 บาท  
6. ขุดลอกห้วยโพงพร้อมอาคารประกอบ บ้านโคกใหญ่ 
ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร            
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
7.ขุดลอกหนองปลาตองพร้อมอาคารประกอบ บ้านสันตสิุข 
ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร งบประมาณ 
5,000,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง 
1. แก้มลิงห้วยสันโดษ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 
0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลผอืฮี อำเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร งบประมาณ 90,000,000 บาท 
2. แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบบ้านเซซ่ง ปรมิาตร
เก็บกัก 0.05 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอปา่ติ้ว 
จังหวัดยโสธร งบประมาณ 30,000,000 บาท 
3.แก้มลิงห้วยแกว พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร งบประมาณ 28,000,000 บาท 
4.แก้มลิงห้วยขี้นาก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 
0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลคอ้เหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร งบประมาณ 30,000,000 บาท 
รวมงบงบกรม/กระทรวงปี 2564 จำนวน 178,000,000 บาท 
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งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
1. โครงการขุดลอกร่องน้อย หมู่ที ่2 บ้านปลาอีด ตำบลนา
คำ  
งบประมาณ 4,100,000 บาท 
2. โครงการก่อสรา้ง ขุดลอก ขยายเขตและปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองโง่ ม.11งบประมาณ 200,000 บาท 
3. โครงการก่อสรา้ง ขุดลอก ขยายเขตหนองทุ่งมน ม.11 
งบประมาณ 300,000 บาท 
4. โครงการขุดลอกคลอง บ้านนาแก ม.1 งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
5. .โครงการขุดลอกคลอง บ้านปลาอีด ม.2 งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
รวมงบ อปท.ปี 2563 จำนวน 6,600,000 บาท 
อำเภอไทยเจริญ 
๑.โครงการขุดลอกห้วยกระโตก กว้าง ๔๕ ม. ยาว ๑ กม. ต.
ไทยเจริญ งบประมาณ 2,000,000 บาท 
๒.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง ๒  ( อ่างเก็บน้ำแม่ไผ่ ) 
ต.คำเตย งบประมาณ 5,000,000 บาท  
๓.โครงการขุดลอกหนองหัวลิง ม.๓ ต. คำเตย  
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
๔.โครงการขุดลอกฝายโคกม่วงเงาะ ม.๖ ต.ไทยเจริญ  
งบประมาณ 1,200,000 บาท 
๕.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะหมู่ ๓ ต.น้ำคำ  
งบประมาณ 1,200,000 บาท 
รวมงบ อปท. ปี 2563 จำนวน 14,400,000 บาท 
อำเภอมหาชนะชัย 
1.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองอึ่ง งบประมาณ 
800,000 บาท 
2.ขุดลอกเหมืองหมู่ที่ 1 จากทุ่งทำเลไปร่องไผ่ งบประมาณ 
100,000 บาท 
3.ขุดลอกเหมืองหมู่ที่ 1 จากรพ.สต.บากเรือไปร่องไผ่  
   งบประมาณ 100,000 บาท 
4.ขุดลอกคลองดินหมู่ที่ 10 จากบ้านนายวิชัย ไปร่องเหมือง  
   งบประมาณ 50,000 บาท 
5.โครงการขุดลอกหนองมะแล งบประมาณ 250,000 บาท 
6.โครงการขุดลอกหนองใหญ ่งบประมาณ 450,000 บาท 
7. ขุดลอกหนองโน   ม.๔ งบประมาณ 300,000 บาท 
8.ปรบัปรุงคันฝายห้วยสนัโดด ม.๒ งบประมาณ 200,000 บาท 
9.ขุดลอกห้วยสันโดด ม.๗ ด้านทิศตะวันกต ม.๗  
   งบประมาณ 200,000 บาท 
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10.ยกระดับฝายนำ้ลน้หนองหลวง ม.๘ งบประมาณ 500,000  
11.ขดุลอกฝายแห้งแล้ง ม.๑,๘ งบประมาณ 500,000บาท 
12.ขดุลอกร่องน้ำจากแม่น้ำชีมากุดกลาง ม.๕ งบประมาณ 
500,000 บาท 
13.ขดุลอกกุดน้ำท่วม ม.๖ งบประมาณ 500,000 บาท 
14.ขดุลอกกุดเปือยใหญ่ ม.๖ งบประมาณ 500,000 บาท 
15.ขดุลอกร่องน้ำชีไปฝายสงฆ์ ม.๖ งบประมาณ 800,000 บาท 
16.ขดุลอกหนองดูน  ม.1 งบประมาณ 200,000 บาท 
17.ขดุลอกหนองหาญน้อย ม.2 งบประมาณ 250,000 บาท 
18.ขดุลอกสระทำเล บ้านบ่อบึง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
19.ขดุลอกสระป่าตอง ม.5 งบประมาณ 500,000 บาท    
20.ขดุลอกลำห้วยสันโดษ 1 คลอง 2 ถนน งบประมาณ 
5,000,000 บาท 
21.ขุดลอกสระบึงใหญ่ แปลงที่ 2 บ้านบ่อบึงม.4 งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
22.ขดุลอกหนองหาญใหญ่ ม.2 งบประมาณ 1,100,000 บาท 
23.ขดุลอกลำห้วยสันโดษ งบประมาณ 13,959,122 บาท 
24.ขดุลอกบอ่ประปาหนองซำ งบประมาณ 5,200,000 บาท 
25.ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
งบประมาณ 200,000 บาท 
รวมงบ อปท. ปี 2563 จำนวน 33,695,122 บาท 
อำเภอป่าต้ิว 
1.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านหนองชุม ม.5 
2.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านหนองแข้ ม.5 
3.โครงการขุดลอกหล่งน้ำบ้านโคกสะอาด ม.7 
4.โครงการขุดลอกหล่งน้ำบ้านหนองสำโรง ม.8 
5.โครงการขุดลอกหล่งน้ำบ้านคำกลาง ม.9 
6.โครงการขุดลอกหล่งน้ำบ้านหนองชุม ม.6 
7.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพือ่การเกษตร หมู่ ๓ 
8.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านโคกสุวรรณ ม.10 
9. .โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านโคกนาโก ม.12 
10.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำบ้านหนองแข้ ม.13 
11.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำบ้านใหม่ชัยพร ม.14 
12.ต่อเตมิคลองส่งน้ำหนองแคนพร้อมเครื่องสบูน้ำ         
(อ่างห้วยถ่ม 
13.ขดุลอกลำห้วยถ่ม หมู่ที่ 3,4,13 
14.ขดุลอกหนองบาก หมู่ที่ 5, 12 
15. ขุดลอกลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 
16.ขดุลอกและปรับภูมิทัศน์รอบหนองผือ หมู่ที่ 7 
17. ขุดลอกและปรับภูมิทัศน์รอบหนองหล่ม หมู่ที่ 1 
18.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 
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19.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 
20. โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านนาดี หมู่ท่ี 3 
21.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านโคกนาโก หมู่ท่ี 4 
22. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ บา้นโคกนาโก หมู่ที่ 4 
23.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ บา้นหนองแข้ หมู่ที่ 5 
24.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
25.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
26. โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
27.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 
28.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 8 
29.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 8 
30.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านคำกลาง หมู่ที่ 9 
31. โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 10 
32.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านโคกนาโก หมู่ท่ี 12 
33.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 13 
34.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 13 
35.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ 14 
36.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำ บ้านหนองชุม หมู่ที่ 15 
37.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำห้วยธรรมรงค์ บ้านอ่างทอง หมู่ท1ี6 
38.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำห้วยซักแล้น บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 
39.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำห้วยยาง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 
40.ห้วยยางบ้านหนองชุม หมู่ 6 
41.โครงการขยายช่องระบายนำ้ฝายน้ำล้นสายห้วยสโีชติ หมู่ 7 
42.โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยอีเลศิ หมู่ที่ 1 
43.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
จากนานายสาธร-นานายหนสูิน หมู่4 
44.โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำ (หมู่ 1,7) จากจดุเดมิ-
หนองหัวลิง หมู่ 7 
45.โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3 
46. โครงการขยายเขตคลองส่งนำ้ (หมู่ 1, 7) จากจดุเดมิ-
หนองหัวลิง หมู่ 7 
47.โครงการขดุสระน้ำเพื่อการเกษตรบ้านโพธ์ิไทร หมู่ 9 
48.โครงการสถานสีูบน้ำและคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรลำเซ
บาย-หนองห้าง 
49.โครงการขดุสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 9 
50.โครงการปรับปรุงก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าท่าทอย 
51.โครงการปรับปรุงก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าเตาไห  1 
52. โครงการปรับปรุงก่อสร้างคลองสง่น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาไห  2 
53.โครงการชลประทานระบบท่อ /ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ทั้ง  9  หมู่บ้าน 
54.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย A และ B 
บ้านโนนรัง หมู่ 11 
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55.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสร้างสถานีสูบน้ำพลังงาน
ไฟฟ้าหนองแคนและคลองส่งน้ำ คสล.  บ้านกระจาย หมู่ 3 
56.โครงการชดุลอกหนองแคน บา้นหนองบาก 
57.โครงการขดุลอกหนองหมี บ้านศรีฐาน 
58.โครงการชดุลอกลำห้วยไผ่ บ้านคำสร้างบ่อ 
59.โครงการขดุลอกตั้งคันดินหนองกุดหวาย บ้านศรีฐาน 
60.โครงการขดุลอกแหล่งน้ำหนองโสกบาก 
61.โครงการขดุลอกลำเซบาย-น้ำปลีก 
62.โครงการขดุลอกฝายร่องหินปนูบ้านโคกกลางหมู่ที่ 2 
63.โครงการขดุลอกบุ่งใหญ่บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 5 
64.โครงการขดุลอกหนองหอยบ้านโคกนาโก หมู่ท่ี 5 
65.โครงการขุดลอกทำนบโสกบาก บา้นหนองแข้ หมู่ที่5               
66.โครงการขดุลอกห้วยยาง บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
67.โครงการขดุลอกหนองบก บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
68.โครงการขดุลอกกุดแปน หนองชุมหมู่ที่ 6 
69.โครงการขดุลอกหนองหว้าบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 
70.โครงการขดุลอกห้วยคำฟ้าผ่าบ้านหนองสำโรงหมู่ที่ 8 
71.โครงการขดุลอกห้วยกา้นเหลอืงบ้านหนองสำโรงหมู่ที่ 8 
72.โครงการขดุลอกห้วยทรพีบ้าน โคกสุวรรณ หมู่ที่ 10 
73.โครงการขดุลอกชลประทานเหนือบ้านโคกนาโก หมู่ 12 
74. โครงการขดุลอกทำนบโปร่งดูบ่้านหนองแข้ หมู่ที่ 13 
75.โครงการขดุลอกทำนบโสกบาก 2บ้านใหม่ชัยพรหมู่ที1่4 
76.โครงการขดุลอกห้วยธรรมรงค์บ้านหนองชุม หมู่ที่ 15 
77.โครงการขดุลอกห้วยธรรมรงค์บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 
78.โครงการขดุลอกห้วยซักแล้นบา้นอ่างทอง หมู่ที่ 16 
79.โครงการขดุลอกห้วยสุรโิย (ตอนบน) บ้านโพธิญาณหมู่ 6 
80.โครงการขดุลอกหนองบักเอ่น บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 
81.โครงการขดุลอกหนองบักแซว บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 
82.โครงการขดุลอกร่องคำเรือบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 
83.โครงการขดุลอกหนองแวงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 
84.โครงการขดุลอกหนองห้างบ้านโพธ์ิไทร หมู่ 9 
85.โครงการขดุลอกหนองโง้งบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 9 
86.โครงการขดุลอกหนองมนบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 9 
87.โครงการขดุลอกหนองมะหลีบ่้านโพธ์ิไทร หมู่ 9 
88.โครงการขดุลอกคลองน้ำบ้านสระเกษ หมู่ 10  จากนา
นายประจวบกมลศลิป์ถึงนานายบญุศรสี่วนบุญ 
89.โครงการขดุลอกหนองบึงหลุบบ้านสระเกษ หมู่ 10 
90. โครงการขดุลอกห้วยวังศรโีซดบ้านสะเกษ หมู่ 10 
91.โครงการขดุลอกลำเซบายบ้านสระเกษ หมู่ 10 
92.โครงการขดุลอกหนองสระแกว้ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่11 
93.โครงการขดุลอกหนองทดขาว บ้านร่มโพธิ์ หมู่ 12 (นอก
เขตเทศบาล) 
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94. โครงการขดุลอกหนองหน้าวดัอาฮามบา้นร่มโพธิ์ หมู่ที่ 
12 (นอกเขตเทศบาล) 
95.โครงการขดุลอกห้วยสุรโิย (ตอนบน) บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 
96.โครงการขดุลอกหนองบักเอ่น บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 
97.โครงการขดุลอกหนองบักแซว บ้านโพธิญาณ หมู่ 6 
98.โครงการขดุลอกร่องคำเรือบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 
99.โครงการขดุลอกหนองแวงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 
100.โครงการขุดลอกหนองห้างบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 9 
101.โครงการขุดลอกหนองโง้งบ้านโพธ์ิไทร หมู่ 9 
102.โครงการขุดลอกหนองมนบา้นโพธิ์ไทร หมู่ 9 
103.โครงการขุดลอกหนองมะหลี่บ้านโพธ์ิไทร หมู่ 9 
104.โครงการขุดลอกคลองน้ำบ้านสระเกษ 79. หมู่ 10  
จากนานายประจวบกมลศิลป์ถึงนานายบุญศรีส่วนบุญ 
105.โครงการขุดลอกหนองบึงหลบุบ้านสระเกษ หมู่ 10 
106.โครงการขุดลอกห้วยวังศรโีซดบ้านสระเกษ หมู่ 10 
107.โครงการขุดลอกลำเซบายบา้นสระเกษ หมู่ 10 
108.โครงการขุดลอกหนองสระแก้ว บ้านโคกสะอาด หมู่ 11 
109.โครงการขุดลอกหนองทดขาว บ้านร่มโพธ์ิ หมู่ 12 
(นอกเขตเทศบาล) 
110.โครงการขุดลอกหนองหน้าวดัอาฮามบา้นร่มโพธิ์ หมู่ 
12 (นอกเขตเทศบาล) 
111.โครงการขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึงและแหล่งน้ำ 
ภายในตำบลเพื่อกักเก็บน้ำในการอุปโภค -บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 
112.โครงการขุดลอกลำโพงภายในต.ศรีฐาน เชื่อมระหว่าง 
ต.เหล่าไฮ และ ต.เชียงเพ็ง 
113.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำคลองไสไ้ก่ดาดคอนกรีตให้
ครบทุกหมู่บ้าน 
114.โครงการขุดลอกลำห้วยถ่มปากกว้าง 40 ม.พื้น  15 ม.
ลึกจากพ้ืนดินเก่า 3 ม 
115.โครงการขุดลอกสระวัดปา่เวฬุวัน หมู่ 2 
116.โครงการขุดลอกหนองแอก หมู่ 5 
117.โครงการขุดลอกหนองบุ่งฮี หมู่ 5 
118.โครงการขุดลอกลำเซน้อยจากประปาเก่า-สะพานไม้ หมู่ 6 
119. โครงการขุดลอกหนองตาดาว หมู่ 5 
120.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะกดุม่วง หมู่ 3 
121.โครงการขุดลอกลำเซบาย-นำ้ปลีก หมู่ 7 
122.โครงการขุดลอกลำเซน้อยตอนล่าง (ส่วนท่ีเหลือ) จาก
นานายดำ-นานายกัน เจริญ หมู่ 4 
123.โครงการขุดลอกหนองหวาย หมู่ 7 
124.โครงการขุดลอกลำเซน้อยตอนล่างจากนานายคำ-นานาย
ล้วนหมู่ 4 
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125.ขุดลอกลำห้วยถ่ม บ้านกระจาย หมู่ 3 
126.ขุดลอกลำห้วยไผ่บ้านกระจาย หมู่ 3 
127.ขุดลอกลำห้วยถ่ม บ้านคำเกดิ หมู่ 4 
128.ขุดลอกหนองกุดน้ำใสบ้านโคกพระเจ้า หมู่ 9 
129.ขุดลอกลำห้วยไผ่บ้านคำสรา้งบ่อ หมู่ 10 
130.ขุดลอกบึงสร้างโพธิ์บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ 10 
131.หนองโนนฮัง (หนองเทียม)บ้านโนนรัง หมู่ 11 
132.ขุดลอกลำห้วยถ่ม บ้านกระจาย หมู่ 13 
อำเภอกุดชุม 
1.ขุดลลอกปรับปรุงและกำจัดวัชพืชแหล่น้ำสาธารณะเพื่อ
อุปโภค (อ่างเก็บน้ำลำห้วยป่าเป้า) บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 
ตำบลคำนำ้สร้าง 
2.ขุดลอกปรับปรุงวัชพืชในเขตอำเภอกุดชุม 
3.ขุดลอกลำห้วยคำมักจิ บ้านโพนดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองแหน 
4.ขุดลอกห้วยหินาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแหน 
5.ขุดลอกห้วยคำศาลา บา้นคำผักหนาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแหน 
6.ขุดลอกรอบอ่างเก็บน้ำกกกุง บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 
ตำบลหนองแหน 
7.ขุดลอกห้วยคำหมาใน บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบล 
หนองแหน 
8. ขุดลอกฝายเปรม บ้านหนองแหน ตำบลหนองแหน 
9.ขุดลอกห้วยแสนพัน บ้านหนองแหน ตำบลหนองแหน 
10.ขดุลอกห้วยแก้งกอก ตอนล่างบ้านโนนทราย ตำบล
หนองแหน 
11.ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยคำม่วงตอนล่างระหว่างบ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 2 บ้าน หนองบัวบาน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ง 
12.ขดุลอกห้วยคำม่วงตอนกลางด้านทิศตะวันตก บ้านหนอง
บัวบาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ง 
13.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงน้อย บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 
ตำบลห้วยแก้ง 
14.ขดุลอกลำห้วยบงตอนกลาง บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5
ตำบลห้วยแก้ง 
15.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสันฝายลำหว้ยบงน้อย บ้านโสกน้ำขาว 
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ง 
16.ก่อสร้างผนังกั้นน้ำลำห้วยบงนอ้ยตอนล่าง บ้านโสกน้ำ
ขาว หมูท่ี่ 5 ตำบลห้วยแก้ง 
17.ขดุลอกลำห้วยคำม่วง บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง 
18.ขดุลอกลำห้วยโสกนกเต็น บ้านหัวนา หมู่ที่ 6  
ตำบลห้วยแก้ง 
19.ขดุลอกหนองใต้ดอนปู่ตา บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 11 
ตำบลห้วยแก้ง 
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20.ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ง 
21.ขดุลอกลำห้วยคำม่วงพร้อมสระพายนข้ามระหว่างบ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12  
ตำบลห้วยแก้ง 
22.ขดุลอกลำห้วยไผ่พร้อมก่อสรา้งฝายน้ำลา้น บ้านชัยชนะ 
หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแก้ง  
23.ขดุลอกลำห้วยสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแก้ง 
24.ขดุลอกหนองบวั บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ง 
25.ขดุลอกลำห้วยบงน้อย บ้านสองคร หมู่ที่ 5 ตำบลกุดชุม 
26.ขดุลอกหนองไผ่ใต้ บ้านกุดชุมใน หมู่ที่ 4 ตำบลกดุชุม 
27.ขดุลอกวัชพืชลำห้วยโพงโพด (ตอนกลาง) บ้านหนองแก 
หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุม 
28.ขดุลอกหนองใหญ่ บ้านหนอมาลา หมู่ 6 
29.ขดุลอกหนองผำ บ้านเอราวณั หมู่ที่ 12 ตำบลกุดชุม 
30.ขดุลอกหนองหว้า บ้านหนองบัวบอน หมู่ที่ 1 ตำบกุดชุม 
(พ้ืนท่ี 10 ไร่) 
31.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแก้งตอนล่าง บ้านคำก้าว  
หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยแก้ง  
32.ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแก้งตอนล่าง บ้านคำก้าว หมู่ที่ 
14 ตำบลห้วยแกง 
33.ขดุลอกสระน้ำหนองขี้หมาจอก บ้านห้วยแก้ง บ้านโนน
ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ง 
34.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหินลาดน้อย-นาพ่อประดิษฐ์ บ้าน
โนนใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ง 
35.ขดุลอกลำห้วยบงใหญ่ บ้านโสกนำขาว หมู่ที่ 5 ตำบล
ห้วยแก้ง พร้อมตกแต่งฝาย 
36.ขดุหลอกหนองนกยูง หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลกุดชุม  
37.ขดุลอกหนองสรวง หมู่ที่ 9 บา้นโคกสูง ตำบลกุดชุม 
38.ขดุลอกหนองกระแส หมู่ที่ 4 บ้านกุดชุมใน ตำบลกดุชุม 
40.ขดุลอกสระหนองก้าว หมู่ที่ 4 บ้านหนองก้าว ตำบล
หนองหมี 
41.ขดุลอกห้วยบกน้อยตอนล่าง หมู่ที่4 บ้านหนองหมี 
ตำบลหนองหม ี
42.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านบะยาว 
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหม ี
43.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยแคนตอนกลาง บ้านจวง
เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหม ี
44.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยคำบอนตอนกลาง หมู่ที่ 7 
ตำบลหนองหม ี
45.ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยคำน้อย ตำบลหนองหม ี
46.ขดุลอกพร้อมสรา้งฝายน้ำล้นลำห้วยก่อ ตำบลโนนเปือย 
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47.ขดุลอกคำมะหุ่งพร้อมสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านโนน
เปือย ตำบลโนนเปลือย  
48.ขดุลอกพร้อมสรา้งฝายน้ำล้นลำห้วยยาง ตำบลโนนเปือย 
49.ก่อสร้างฝายนำล้นห้วยกระดตก หมู่ที่ 2 บ้านผักกะย่า 
ตำบลโนนเปือย 
50.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระโตก ช่วงนานายเพ็ญมณี       
ลีลาด หมู่ที่ 3 บ้านกุดปลากดุ ตำบลโนนเปือย 
51.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโพง หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาย 
ตำบลโนนเปือย 
52.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกะโตก หมู่ที่ 4 บ้านดอนหวาน 
ตำบลโนนเปือย 
53.ขดุลอกหนองผือกลางดง หมูท่ี่ 5 บ้านเหล่าใหญ่ ตำบล
โนนเปือย 
54.ขดุลอกหนองสาธารณะคำสระพวง หมู่ที่ 6 บ้านนา
สะแบง ตำบลโนนเปือย 
55.ขดุลอกหนองสาธารณะกุดโง้ง หมู่ที่ 6 บ้านนาสะแบง 
56.ขดุลอกหนองมุที หมู่ที่ 7 บ้านหนองมุที ตำบลโนนเปือย 
57.ขดุลอกห้วยถ้ำบักโอ หมู่ที่ 10 บ้านคำม่วงไข ่
 ตำบลโนนเปือย 
58.ขดุลอกอา่งคำกูด หมู่ที่ 10 บา้นคำม่วงไข่ ตำบลโนนเปือย 
59.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยก่อ หมูท่ี่ 14 บ้านโนนเปือย 
ตำบลโนนเปือย 
60.ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระดตก หมู่ที่ 14 บ้านโนนเปือย 
ตำบลโนนเปือย 
61.ขดุลอกลำห้วยแคน หมุ่ที่ 2 บ้านหนองเรือ ตำบลกดุชุม 
62.ขดุลอกลำห้วยบงน้อย หมู่ที่ 5 บ้านสองคร ตำบลกดุชุม 
63.ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บา้นหนองแก ตำบลกุดชุม 
64.ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองเมืองกลาง 
หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 21 ตำบลกดุชุม 
65.โครงการขดุลอกวัชพืชลำห้วยโพงโพด (ตอนกลาง) บ้าน
หนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลกดุชุม 
66.ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 10 บ้านหนองเมืองกลาง เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 11 บ้านเหลา่ฝ้าย ตำบลกดุชุม 
67.ขดุลอกหนองใหญ่บ้านหนองมาลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุม  
68.ก่อสร้างฝายนำล้นลำห้วยบงตอนใต้ บ้านหนองมาลา หมู่
ที่ 6 ตำบลกดุชุม 
69.ขดุลอกหนองผำ บ้านเอราวณั หมู่ที่ 12 บ้านเอราวัณ 
ตำบลกุดชุม 
70.ขดุลอกหนองหว้า บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลกดุชุม  
71.ขดุลอกลำห้วยแคน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ ตำบลกดุชุม 
72.ขดุลอกลำห้วยบงน้อย หมู่ที่ 5 บ้านสองคร ตำบลกดุชุม 
73.ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บา้นหนองแก ตำบลกุดชุม 
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74.ขดุลอกหนองไผ่ใต้ หมู่ท่ี 4 บา้นกุดชุม ตำบลกดุชุม 
75.ขดุลอกวัชพืชลำห้วยโพงโพด (ตอนกลาง) บ้านหนองแก 
หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุม 
76.ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 10 บ้านหนองเมองกลาง เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 11 บ้านเหลา่ฝ้าย ตำบลกดุชุม 
77.ขดุลอกหนองใหญ่ บ้านหนองมาลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุม 
78.ขดุลกหนองหว้า บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลกดุชุม 
79.ขดุลอกลำห้วยแล้งเพื่อเปิดทางระบายน้ำ ช่วงบริเวณ
บ้านนาซึม หมู่ท่ี 6 ตำบลนาโส ่
80.ก่อสร้างทางน้ำผ่าน (บ้านหนองแคน-บ้านผักกะย่า) 
81.ขดุลอกลำห้วยสนลึก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลนาโส่ 
82.ขดุลอกและกำจดัวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร
และอุปโภค (ลำห้วยกระต่าย) บ้านภถู้ำพระ หมู่ที่ 5  
ตำบลคำนำ้สร้าง 
83.ขดุลอกคลองแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรและ
อุปโภค (ลำห้วยแคน) บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6  
ตำบลคำนำ้สร้าง 
84.ขดุลอกคลองแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค (ลำห้วยตุ๋) บ้านตอบาก หมู่ที่ 7  
ตำบลคำนำ้สร้าง 
85.ขดุลอกคลองแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรและ
อุปโภค (ลำห้วยแล้ง) บ้านพรเจรญิ ตำบลค้ำน้ำสร้าง 
86.ขดุลอกระหนองแวง บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหม ี
87. ขุดลอกลำห้วยแสนพัน บ้านบะยาว หมู่ที่ 6  
ตำบลหนองหม ี
88.ขดุลอกฝายเก็บน้ำปา่กลอย บา้นหนองแคน หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองหม ี
89.ขดุลอกสระเที่ยงนาเรยีง บ้านดอนโบม หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองหมี 
90.ขดุลอกสระวดัหนองก้าว หมูท่ี่ 4 ตำบลหนองหม ี
91.ขดุลอกลำห้วยร่องวังแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 
 ตำบลหนองหม ี
92.ขดุลอกลำห้วยคำบอน บ้านคำบอน หมู่ที่ 7  
ตำบลหนองหม ี
93.ขดุลอกลำห้วยกุกกกก่อ บ้านหนองหมี หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองหมี 
อำเภอกุดชุมจำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 
57,000,000 บาท 
อำเภอเลิงนกทา  
1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน จำนวน 111 โครงการ 
2. ระบบนำ้บาดาลและธนาคารนำ้แบบปิดด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จำนวน 22 โครงการ 
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3. โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 โครงการ 
4. โครงการ เจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 35 
โครงการ 
5. โครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้น จำนวน  50 โครงการ 
อำเภอเลิงนกทา จำนวน 230 โครงการ           
งบประมาณ 517,445,547 บาท 
อำเภอเมืองยโสธร 
1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน 129 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 199,994,000 บาท 
 
 
อำเภอทรายมูล 
1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน 25 โครงการ 
งบประมาณจำนวน 152,000,000 บาท 
รวมงบ อปท. ปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 4,173,532,801 
บาท 
โครงการภายใต้แผนแม่บทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ
ระดับลุ่มน้ำจังหวัดยโสธร จำนวน 900 โครงการ 
1.การประปาส่วนภูมภิาคเขต 8 จำนวน 10 โครงการ 
2.โครงการชลประทานยโสธร จำนวน 22 โครงการ 
3.สำนักงานทรัพยากรน้ำกรน้ำภาค 11 จำนวน 3 โครงการ 
4.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 จำนวน 5 โครงการ 
5.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 
จำนวน 29 โครงการ 
6.สำนักชลประทานที่ 7 จำนวน 206 โครงการ 
7.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 จำนวน 45 โครงการ 
8.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 580 โครงการ 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ก่อสร้างสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟา้
พร้อมระบบส่งน้ำและกระจายนำ้ 
งบประมาณ :  2,264,650,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 245,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 60,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 60,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 30,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน 55,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 40,000,000  บาท 
งบกรม/กระทรวง : 257,750,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 60,375,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 60,375,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 40,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน 60,000,000 บาท 

งบพัฒนาจังหวัด 
-ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพ้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ  
จำนวน 2 แห่ง 
1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งบ้านทุ่งมน บ้านทุ่งมน 
ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 
20,000,000 บาท  
2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองถ่ม บ้าน
หนองถ่ม ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร งบประมาณ 
20,000,000 บาท 
รวมงบพัฒนาจังหวัดปี 2565 จำนวน 40,000,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง 
1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำไผ่  ต.คำไผ่ อ.
ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
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- งบประมาณป ี2565 จำนวน 37,000,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 1,765,200,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 1,500,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 1,500,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 587,400,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน 587,400,000 บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 587,400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : อปท. อำเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าใหญ่ (2)     
ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร 
รวมงบงบกรม/กระทรวงปี 2563 จำนวน 40,000,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อำเภอไทยเจริญ 
1.โครงการสูบน้ำลำเซบายเพื่อการเกษตร (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) 
ต.น้ำคำ งบประมาณ 17,000,000 บาท 
อำเภอป่าติ้ว 
1.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมคลองส่งน้ำจากท่าลาด-กุด
สำโรง หมู่ 6 
2.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้ำจากกุด
สำโรง-ท่าลาด หมู่ ๖ 
3.โครงการสถานีสูบน้ำและท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านสระเกษ หมู่ 10 
4.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากน้ำเก่า หมู่ท่ี 8 
5.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาไห 3 ต. ศรีฐาน 
อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 
6.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้ำจากกุด
สำโรง – ท่าลาด 
7.โครงการสถานีสูบน้ำและท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านสระเกษ หมู่ 10 
8.โครงการสถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำเพ่ือการเกษตรลำเซบาย-
หนองห้าง 
9.โครงการสถานีสูบน้ำและท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านสระเกษ หมู ่10 
10.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาไห 3 
11.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดสำโรง 
12.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโนนบักโปงหมู่ท่ี  3 
13.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าและคลองสง่น้ำ คสล.  
บ้านเชียงเครือ-บ้านโนนรัง-  บ้านม่วงไข่ 
14.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ 
คสล.บ้านนิคม หมู่ 2 เชื่อมตำบลศรีฐาน 
15.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าและคลองสง่น้ำ คสล.  
บ้านโคกพระเจ้า หมู่ 9 
16.โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ คสล. 
หนองบาก/หนองคำผือ 
17. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ คสล.  
หมู่ 1,3,13 
18.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าและคลองสง่น้ำ คสล. 
บ้านหนองบาก หมู่ 5 
19. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากน้ำเก่า ม.8 
20.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาไห ม.3 
รวมงบ อปท.ปี 2563 จำนวน 587,400,000 บาท 
น้ำถูกใช้ในกิจกรรมต่างๆทั้งการอปุโภคบรโิภคการเกษตร
โดยทั่วไปมักใช้แหล่งน้ำจากผิวดินเป็นหลัก ก็เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากพ้ืนท่ีกักเกบ็น้ำบริเวณผิวดินท่ีมีอยู่ไม่
เพียงพอการชลประทานไม่ครบคลมุพื้นท่ีทั้งหมด น้ำใต้ดิน
หรือน้ำบาดาลจึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถพัฒนาและ
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นำมาใช้การในเกษตรรวมทั้งอุปโภค – บริโภค เพื่อแก้ไข
ปัญหาและมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอมหาชนะชัย 
1.ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร งบประมาณ 
5,000,000 บาท 
อำเภอป่าติ้ว 
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู ่7 
2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นโพธิไ์ทร หมู่ 1 
3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นปา่ตอง หมู่ 3 
4.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นโพธา หมู่ 5 
นอกเขตเทศบาล 
5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตามไรน่าเพื่อการเกษตรบ้าน
โพธญิาณหมู่ที่ 6 
6.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นหนองแสง หมู่ 8 
7.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นโพธิไ์ทร หมู่ 9 
8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโคกสะอาด หมู1่1  
9.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นโพธิไ์ทร หมู่ 1 
10.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านป่าตอง หมู่ 3 
11.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพธา หมู่ 5 
นอกเขตเทศบาล 
12.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นาเพื่อการเกษตรบา้น
โพธญิาณหมู่ที่ 6 
13.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นหนองแสงหมู่ 8 
14.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 9 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 1,765,200,000 บาท 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
งบประมาณ :  223,300,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 10,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 5,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 5,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน -  บาท 
งบกรม/กระทรวง : 750,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 375,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 375,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน – บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 212,550,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 375,000 บาท 

น้ำถูกใช้ในกิจกรรมต่างๆทั้งการอปุโภคบรโิภคการเกษตร
โดยทั่วไปมักใช้แหล่งน้ำจากผิวดินเป็นหลัก ก็เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากพ้ืนท่ีกักเกบ็น้ำบริเวณผิวดินท่ีมีอยู่ไม่
เพียงพอการชลประทานไม่ครบคลมุพื้นท่ีทั้งหมด น้ำใต้ดิน
หรือน้ำบาดาลจึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถพัฒนาและ
นำมาใช้การในเกษตรรวมทั้งอุปโภค – บริโภค เพื่อแก้ไข
ปัญหาและมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอมหาชนะชัย 
1.ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร งบประมาณ 
5,000,000 บาท 
อำเภอป่าต้ิว 
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู ่7 
2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพธิไ์ทร หมู่ 1 
3.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านปา่ตอง หมู่ 3 
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- งบประมาณป ี2562 จำนวน 375,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 70,600,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน 70,600,000 บาท 

- งบประมาณป ี2565 จำนวน 70,600,000 บาทผู้รับผิดชอบ : 
สนง.ทสจ.ยส. สนง.ปภ.ยส. อำเภอ และ อปท. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อปท.,สนง.กษ.ยส., อำเภอ 

4.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพธา หมู่ 5 
นอกเขตเทศบาล 
5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นาเพื่อการเกษตรบ้าน
โพธิญาณหมู่ที่ 6 
6.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านหนองแสง หมู่ 8 
7.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพธิไ์ทร หมู่ 9 
8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโคก
สะอาด หมู่ที่11 
9.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 1 
10.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านป่าตอง หมู่ 3 
11.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรบา้นโพธา หมู่ 
5 นอกเขตเทศบาล 
12.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลตามไร่นาเพื่อการเกษตรบ้าน
โพธิญาณหมู่ที่ 6 
13.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นหนองแสง หมู่ 8 
14.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นโพธิ์ไทร หมู่ 9 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 212,550,000 บาท 

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเข่ือน
ป้องกันตลิ่ง  
งบประมาณ : 1,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - 
งบกรม/กระทรวง : 7,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 3,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 3,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน – บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน – บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : โครงการชลประทาน/ อปท. 
 
 
 
 
 

เนื่องจากปัจจุบันมีการพังทลายของตลิ่งอย่างต่อเนื่องจาก
การกัดเซาะของกระแสน้ำจึงจำเปน็ต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม
เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุง บูรณะก็จะสรา้งความเสียหาย
ของดินบริเวณริมตลิ่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ 
การพังทลายของดินบริเวณรมิตลิ่งอย่างถาวรยั่งยืน ลดการ
ตื้นเขินของแหล่งน้ำ 
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6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 ปรับปรุงและซ่อมแซมเข่ือน
ป้องกันตลิ่ง  
งบประมาณ : 9,500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - 
งบกรม/กระทรวง : 7,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 3,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 3,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,250,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ยโสธร และอปท. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : โครงการชลประทานยโสธร/
อปท. อำเภอ 

เนื่องจากปัจจุบันมีการพังทลายของตลิ่งอย่างต่อเนื่องจาก
การกัดเซาะของกระแสน้ำจึงจำเปน็ต้องปรับปรุง ซ่อมแซม
เขื่อนป้องกันตลิ่ง หากไมม่ีการปรบัปรุงบูรณะก็จะสร้างความ
เสียหายของดินบริเวณรมิตลิ่ง เพื่อลดการตื้นเขินของแหล่ง
น้ำ และมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7  กิจกรรมหลักที่ 7 ฟ้ืนฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพ่ือ
ป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
งบประมาณ : 221,958,366 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 63,473,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 10,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 10,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 3,473,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 20,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 20,000,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง : 16,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 8,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 8,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน – บาท 
 
 
 

งบพัฒนาจังหวัด 
อำเภอทรายมูล 
1. โครงการขุดลอกลำห้วยกระเดง้ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอ
ทรายมลู งบประมาณ 1,337,000 บาท 
อำเภอมหาชนะชัย 
1.โครงการขุดลอกหนองเขมร บ้านสร้างแป้น ตำบลสงยาง 
งบประมาณ 400,000 บาท 
อำเภอค้อวัง 
1. ขุดสระหนองอีก่ำ งบประมาณ 400,000 บาท 
2. ขุดลอกบึงโพนบก งบประมาณ 336,000 บาท 
3.ขุดลอกห้วยม่วง งบประมาณ 1,000,000 บาท 
รวมงบประมาณอำเภอค้อวัง 1,736,000 บาท 
รวมงบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 จำนวน 3,473,000 บาท 
อำเภอป่าติ้ว 
1. ขุดลอกหนองบาก หมู่ที่ 5, 12 งบประมาณ 500,000 บาท 
2. โครงการขุดลอกหนองบึงหลุบบ้านสระเกษหมู่ที่ 10 
ตำบลโพธิไ์ทร งบประมาณ 1,000,000 บาท  
รวมงบประมาณอำเภอป่าติ้ว 1,500,000 บาท 
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งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 142,485,366 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 47,495,122 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 47,495,122 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 47,495,122 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ปภ.ยส อำเภอ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ชปส. ปภ. อำเภอ อปท. 

อำเภอทรายมูล 
1. โครงการขุดลอกหนองท่าลี้ ต.ดงมะไฟ อำเภอทรายมลู 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
2. โครงการขุดลอกห้วยค้อ ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
3. โครงการขุดลอกลำห้วยเกลี้ยง ตำบลทรายมลู อำเภอ
ทรายมลู งบประมาณ 5,000,000 บาท 
4. โครงการขุดลอกลำห้วยหนองไข่นุ่นตอนบน – คำแขน
ศอก – คำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล  
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
รวมงบประมาณอำเภอทรายมูล 16,000,000 บาท 
อำเภอมหาชนะชัย 
1. ขุดลอกหนองโดนบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่3 หมูที่ 5 เนื้อที่ 8 
ไร่ งบประมาณ 1,000,000 บาท 
2. ขุดลอกหนองแคน บ้านท่าสมอ หมู่ที่ 4 เนื้อที่ 10 ไร่ 
งบประมาณ 500,000 บาท 
3. ขุดลอกเลิงบ้านไผ่ บ้านเหมือดขาว หมู่ที่ 7 หมูที่ 12 เนื้อ
ที่ 6 ไร่ งบประมาณ 500,000 บาท 
4. โครงการขุดลอกฝายหลวง งบประมาณ 500,000 บาท 
รวมงบประมาณอำเภอมหาชนะชัย 2,00,000 บาท 
รวมงบพัฒนาจังหวัด ปี 2564 จำนวน 20,000,000 บาท 

 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ.มหาชนะชัย 
1. ขุดลอกหนองเขมร บ้านสร้างแป้น ตำบลสงยาง 
2. ขุดลอกหนองโดนบา้นเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 เนื้อที่ 8 ไร ่
3. ขุดลอกหนองแคน บ้านท่าสมอ หมู่ที่ 4 เนื้อท่ี 10 ไร ่
4. ขุดลอกเลิงบ้านไผ่ บ้านเหมือดขาว หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 12 เนื้อ
ที่ 6 ไร ่
5. โครงการขุดลอกฝายหลวง 
6. ขุดลอกหนองเจ๊ก 
7. ขุดลอกหัวยนำ้เค็ม บ้านสำโรง หมู่ท่ี 4 หมู่ที่ 10  
ตำบลคเูมือง 
8. ขุดลอกห้วยสันโดด จากท่ีนานายทวีศักดิ์ บุตรดาเพ็ง ถึง
หนองเรือหมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง 
9. ขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร  
( หมู่ ๕ ตำบล บึงแก) 
10. ขุดลอกหนองหอย (หมู่ที่ ๑ ตำบลฟ้าหยาด) 
11. ขุดลอกหนองอึ่งเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ (หมู่ ๒ ตำบลฟ้าหยาด) 
12. ขุดลอกหนองหิน หมู่ ๒ ตำบลฟ้าหยาด 
13. ขุดลอกหนองจอก หมู่ที่ ๒ ตำบลฟ้าหยาด 
14. ขุดลอกกุดไข่นุ่น หมู่ ๒ ตำบลฟ้าหยาด 
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15. ขุดลอกหนองเลิงเปลือย หมูท่ี่ ๖ ตำบลบากเรือ 
16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตวิ่งแมน่้ำชี 
17. ขุดลอกร่องน้ำ(ลำราง)บ้านขาทราย 
18. ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบพลังงาน 
แสงอาทิตย ์
19. ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลพระเสาร ์
20. ขุดลอกบึงพระเสาร ์
21. ขุดลอกห้วยก๊ากวากบ้านขาทราย 
22. ขุดลอกหนองนกเอี้ยง 
23. ขุดลอกห้วยน้ำเค็ม 
24. ขุดลอกลำห้วยสันโดษบ้านสรา้งแป้นหมู่ท่ี 2 
25. ขุดลอกลำห้วยสันโดษ บ้านสงยาง หมู่ที่8 
26. ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 4 จากหนองคูไทรถึงลำห้วย
สันโดษ 
27. ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (หนองบักจับ)หมู่ที่ 3,8 บ้านพลไว 
28. ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (หนองสามขา หนองมคต 
หนองฮี หนองเลิง) หมู่ 4,7,10 
29. ขุดลอกลำเหมืองระบายน้ำ บ้านคุ้ม-บ้านพลไว 
30. ขุดลอกห้วยน้ำเค็มพร้อมก่อสร้างสะพานสปริงเวย์บ้าน
ขาม – บ้านสำโรง 
31. ขุดลอกหนองผือใต้ สำโรง หมู่ 10 
32. ขุดลอกหนองคัดเคา้ สำโรง หมู่ 10 
33. ขุดลอกหนองกลางดง  หมู่ 10   
34. ขุดลอกหนองไมต้าย หมู่ที่ 8 
35. ขุดลอกหนองบ่อใหญ่ บ้านขาม หมู่ 5 
36. ขุดลอกหนองผือ บ้านขาม หมู่ 5 
37. ขุดลอกลำห้วยสาธารณะตำบลคูเมือง 
38. ขุดลอกลำรางห้วยแกจากหนองม่วง-หนองคู(ม.๔) 
39. ขุดลอกลำรางห้วยแกจากหนองคู-หนองหัวช้าง(ม.๔) 
40. ขุดลอกหนองหง่อย หมู่ที่ ๑๐ เนื้อที่ ๓ ไร ่
41. ขุดลอกหนองโศกโมง ม.๑๐ เนื้อที่ ๑ ไร ่
42. ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ฝายบ่อนำ้ทิพย์ปู่เสาร์ ม.๕) 
43. ขุดลอกหนองมะงอย บ้านยางน้อยหมู่ที่ ๓ 
44. ขุดลอกหนองบัวน้อย บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๓ 
45. ขุดอ่างเก็บนำ้โศกนางผา ม.๘ เนื้อที่ ๑ ไร ่
46. ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 
47. ก่อสร้างฝายน้ำล้นร่องข่าสาธารณประโยชน์ หมู่10 
48. ขุดลอกกุดซวยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 
49. ขุดลอกหนองเลิง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 
50. ขุดลอกหนองไห สาธารณประโยชน์ หมู3่ 
51. ขุดลอกร่องน้ำสุทิน หมู่ที่ 3 
52. ขุดลอกกุดเจีย แก้มลิง หมู่ที่ 4 
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53. ขุดลอกหนองนกชุมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 
54. ขุดลอกห้วยหว้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
55. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กุดสระดำ หมู่ที่ 6 ด้านทิศ
ตะวันออก 
56. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กุดสระดำ หมู่ที่ 6 ด้านทิศ
ตะวันตก 
57. ขุดลอกกุดเบยี สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 
58. ขุดลอกกุดเอีย่นถงึหนองปลาเดิด ถึงกุดเวียน หมู่ที่ 7 
59. ขุดลอกหนองโดนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 
60. ขุดลอกกุดสีนาดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 
61. ขุดลอกกุดกลางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 
62. ขุดลอกกุดเอีย่นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 
63. ขุดลอกกุดหญ้าคาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 
64. ขุดลอกลำห้วยอาจ บ้านอาจ หมู่ที่ 2 ต.ม่วง ไปบา้นดง
จงอาจ  ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
65. ก่อสร้างฝายกั้นยางลำนำ้ชี บริเวณปากห้วยใหญ่ ต.ม่วง 
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
66. ขุดลอกกุดน้ำนลิ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3,5 ต.ม่วง อ.
มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
67. ขุดลอกกุดเป่ง บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย 
จ.ยโสธร 
68. ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นกดุน้ำนิล,ทางเรือ,สะเดา  แบบ
สะพานข้าม ตำบลม่วง    อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
69. ขุดลอกกดุน้อยกดุไข่นุ่น  ตำบลม่วง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
70. ขุดลอกหนองไผ่ ตำบลม่วง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
71. ขยายคลองส่งน้ำ  หมู่ที่  ๑-๑๒ ตำบลม่วง อ.มหาชนะ
ชัย จ.ยโสธร 
72. ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตดอนป่าก้าว,หนองไผต่ำบล
ม่วง อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร 
73. ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตสายห้วยอาจ-บ้านบรูพา
ตอนบน ตำบลม่วง  อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร 
74. ขุดลอกห้วยอาจตอนบนจากสะพานบ้านอาจ ต.ม่วง ไป
บ้านบูรพา ต.บึงแกลงมาลำห้วยอาจตอนล่าง 
อ.กุดชุม 
75. ขุดลอกหวยแสนพัน บานหนองแหน  ตําบลหนองแหน 
76. ขุดลอกคํามักจึ  บานโพนดินแดง ม.3  ต.หนองแหน 
77. ขุดลอกรอบอางเก็บน้ำกกกุง บานหนองแหน ต.หนองแหน 
78. ขุดลอกหวยแกงกอก ตอนลางบานโนนประทาย  
 ตําบล หนองแหน 
79. ขุดลอกหวยคํามวง บานหัวนา ม.6 ต.หวยแกง 
80. ขดุลอกหนองใตดอนปตูา บานสุขสาํราญ ม.11 ต.หวยแกง 
81. การขุดลอกหนองใหญ บานหนองมาลา ม.6 ต.กุดชุม 
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82. ขุดลอกหนองผํา บานเอราวณั ม.12  ต.กดุชุม 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 142,485,366 บาท 
 

6.8  กิจกรรมหลักที่ 8 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทาน 
งบประมาณ : 1,706,562,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 288,155,400,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 60,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 60,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 13,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 126,754,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 28,400,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง : 170,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 60,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 60,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 34,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 16,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 1,302,234,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 87,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 87,500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 357,639,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 357,639,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,302,234,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : อำเภอ อปท. 
 
 

งบพัฒนาจังหวัด 
-ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทาน จำนวน 2 แห่ง 
1. ห้วยแกว บ้านทรายมูล ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร งบประมาณ 20,000,000 บาท 
2. ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยวังปลาเซียม บ้านทรายมูล ตำบล
ทรายมูล อำเภอทรายมูล งบประมาฯ 8,400,000 บาท 
รวมงบประมาณ 28,400,000 บาท     
 

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
1. โครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้น ห้วยแกตอนกลาง (หนองหิน) 
บ้านบกน้อย  
ม.7 งบประมาณ 500,000 บาท 
อำเภอป่าติ้ว 
1.โครงการก่อสร้างฝาย บ้านดงสวาง หมู่ที่ 1 
2.โครงการก่อสร้างฝาย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 
3.โครงการก่อสร้างฝาย บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 8 
4.โครงการก่อสร้างฝาย บา้นหนองชุม หมู่ที่ 15 
5.โครงการก่อสร้างฝาย บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 4 
6.โครงการก่อสร้างฝาย บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 4 
7.โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยซันบ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
8.โครงการก่อสร้างฝายลำเซบาย บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
9.โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยยาง บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 
10.โครงการก่อสร้างฝาย บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 12 
11.โครงการก่อสร้างฝาย บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 16 
12.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกนา
โก หมู่ที่ 4 
13.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมคลองส่งน้ำจากท่าลาด-
กุดสำโรง หมู่ 6 
14.โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำใตด้นิ (ต่อยอดโครงการฝาย
พระราชดำริ  
สู่บ้านโพธ์ิไทร หมู่ 1,9) 
15.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ(คลองซอย)  
(ต่อยอดโครงการฝายพระราชดำริ สูพ่ื้นที่การเกษตรบ้านโพธิ์ศรี) 
16.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโจษ 
17.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง 
18.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทรพี 
19.โครงการก่อสร้างฝายลำโพงภายในตำบลศรีฐาน 
 



383 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
20.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำและซ่อมแซมเพื่อการเกษตร
และเสรมิฝายคอนกรีตภายในตำบล 
21.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำเซน้อยตอนลา่ง หมู่ที่5 
22.โครงการฝายแกม้ลิงเซซ่งหมู่ท่ี4 -ท่าลาด หมู่ที่ 6 
23.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเซบาย หมู่ที่ 2 
24.โครงการก่อสร้างฝายยางทดแทนฝายเดมิ หมู่ที่ 7 
25.โครงการก่อสร้างเขื่อนกดัเซาะ คสล.จากบล๊อกคอน
เวิร์ส-บ้านนางสังวาล หมู่ที่ 4 
26.โครงการก่อสร้างสปิงเวย์สายกุดฝาง หมู่ที่ 2 
27.โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำโพง บ้านนิคม หมู่ที่ 2 
28.โครงการก่อสรา้งฝายกั้นน้ำลำคลองไผ่ บ้านกระจาย หมู่ที่ 3 
29.โครงการก่อสรา้งฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตรลำน้ำโพง บา้น
หนองบาก หมู่ 5 
30. โครงการก่อสรา้งฝายกั้นลำนำ้โพง บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6 
31. โครงการก่อสรา้งฝายกั้นลำนำ้โพง บ้านโคกพระเจา้ หมู่ที่ 9 
32.โครงการก่อสรา้งฝายกั้นลำห้วยไผ่ บ้านคำสร้างบอ่ หมู่ที่ 10 
33.โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำโพง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 
34. โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยทรพตีอนเหนือ 
บ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 7 
35.โครงการก่อสรา้งฝายกักเก็บน้ำลำห้วยคำฟา้ผา่บ้านหนอง
สำโรงหมู่ที่ 8 
36.โครงการก่อสรา้งฝายกักเก็บน้ำภูดอกประดู่บ้านหนองชุม 
 หมู่ที่ 15 
37.โครงการก่อสรา้งฝายกักเก็บน้ำบุ่งใหญ่บา้นโคกนาโกหมู่ 4 
38.โครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้นลำหว้ยทรพีบ้านโคกนาโก หมู่ 4 
39.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนำ้ลำห้วยซันบา้นหนองชุม 
หมู่ 6 ช่วงนาพ่อแอ็ด 
40.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนำ้ลำเซบายบ้านหนองชุม 
หมู่ 6ช่วงท่าใหญ ่
41.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนำ้ลำ 
42.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนำ้ห้วยคำเดือนหา้บ้านโคก
นาโก หมู่ที่ 12 
43.โครงการก่อสรา้งฝายน้ำล้นห้วยทรพีบ้านอ่างทอง หมู่ 16 
44.โครงการก่อสร้างประตรูะบายน้ำปิด-เปิดคลองไผ่ หมู่ 6 
45.โครงการก่อสร้างประตูปดิ-เปดิปากพาก หมู่ 2 
46.โครงการก่อสรา้งคลองส่งน้ำ (ใตถ้นนอรณุประเสริฐ) หมู่ที่ 7 
47.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำจากกุดสำโรง-ท่าลาด หมู่ 6 
48.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายป่าช้า-โนนสีนา หมู่ที่ 1 
49.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ(ใต้ถนนอรุณประเสริฐ) หมู่ 7 
50.โครงการก่อสรา้งคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านกลางหมู่ 7 
51.โครงการก่อสรา้งพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบา้นกลางหมู่ที่ 7 
52.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบา้นหนองแสง หมู่ 8 
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53.โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านโพธิ์ไทร หมู่ 9 
54.โครงการขดุสระน้ำเพื่อการเกษตรบ้านโพธ์ิไทร หมู่ 9 
55.โครงการสถานสีูบน้ำและคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรลำเซ
บาย-หนองห้าง 
56.โครงการก่อสรา้งพนังกั้นตลิ่งลำเซบายบา้นโพธิไ์ทรหมู่ที่  9 
57.โครงการก่อสรา้งคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านกลางหมู่ 7 
58.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตให้ครบและทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน 
59.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากน้ำเก่าหมู่ที่  
3 และ หมู่ที่  8 
60.โครงการก่อสร้างสปิงเวย์สายกุดฝาง หมู่ 2 
61. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 10จาก
ลำห้วยไผ่-ลำโพง 
62. โครงการก่อสรา้งคลองส่งน้ำเพือ่การเกษตร บ้านหนองบาก 
หมู่ 12 
63.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ขนาดเล็กเข้าสู่ ไร่นา (คลอง
ไสไ้ก่) บ้านกระจายหมู่ที่ 1,3,13 
64.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำจากบ้านกระจาย หมู่ 13 
เชื่อมคลองส่งน้ำหนองแคน 
65.โครงการก่อสรา้งคลองส่งน้ำแบบคลองไสไ้ก่ หนองฮี บา้น
นิคม หมู่ 2 
66. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากลำโพง-สำนักสงฆ์
หนองแคน หมู่ 5 
67.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากลำโพง-พื้นที่การเกษตร 
บ้านหนองบาก 
68.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจาก หนองฮี-
ถนนอรุณประเสริฐ บ้านนิคม หมู่ 2 
69.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จากเขียง
เนื้อ-ลำน้ำโพง บ้านเชียงเครือ หมู ่6 
70.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ จากลำห้วยไผ่-ลำน้ำโพง 
บ้านคำสรา้งบ่อ หมู่ 10 
71.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากลำโพง –
พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงไข่ หมู่ 8 
72.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากลำโพง –
พื้นที่การเกษตร บ้านโคกพระเจ้า หมู่ 9 
73.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำโพนพริก-สามแยกโพธิญาณ 
74.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ แบบคลองไสไ้ก่ สู่พื้นที่
การเกษตร บ้านโนนรัง หมู่ 11 
75.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากทุ่งแต้-คลอง 
75.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากทุ่งแต้-
คลองมะเดื่อ บ้านเชียงเครือ หมู่ 6 
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76.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากถนนอรุณ
ประเสริฐ กม.22-หนองดินดำ 
77.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ม.4 
อำเภอเมืองยโสธร 
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำระบบชลประทาน              
จำนวน 47 โครงการ ได้แก ่
1. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค        
จำนวน 33 โครงการ 
2. โครงการก่อสรา้งฝายกักเก็บนำ้จำนวน 5 โครงการ 
3. โครงการก่อสรา้งพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพัง              
จำนวน 3 โครงการ 
4. โครงการก่อสรา้งบล็อกคอนเวริ์ส จำนวน 3 โครงการ 
5. โครงการก่อสรา้งคลองระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ 
6.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 โครงการ 
7.โครงการจัดหาภาชนะรองน้ำฝนให้กับประชาชนท่ีขาด
แคลน จำนวน 1 โครงการ 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 1,302,234,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 6.9 ระบบประปาแบบครบวงจร 
งบประมาณ : 153,130,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : -บาท 
งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 153,130,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 153,130,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอป่าติ้ว 

กิจกรรมระบบประปาแบบครบวงจรอำเภอป่าติ้ว           
จำนวน 67 โครงการ 
1. โครงการวางท่อระบายน้ำจำนวน 45 โครงการ 
2. โครงการก่อสรา้งประปาหมู่บ้าน จำนวน 22 โครงการ 

กิจกรรมหลกัที่ 6.10 เพิ่มประสทิธิภาพบรหิารจดัการน้ำ 
งบประมาณ : 1,682,854,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : -บาท 
งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 153,130,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 1,682,854,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอป่าติ้ว ,อำเภอเมืองยโสธร 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ 
อำเภอป่าติ้ว จำนวน 301 โครงการ ประกอบด้วย 
1.โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น 
2.โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำและคลองส่งน้ำ 
3.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ 
4.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใตด้ิน (ระบบปิดแบบราง
ระบายน้ำไร้ท่อ) 
5.โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใตด้ิน (ระบบแบบผันท่อลงใต้
ดิน) 
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อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
1.โครงการขุดลอกและปรับปรุงภมูิทัศน์ลำห้วยสันป่าตอง 
2.โครงการขุดลอกและปรับปรุงภมูิทัศน์หน้า สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงผือฮี  
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งตาดทอง ตำบลตาดทอง 

7. หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานยโสธร 
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 – 2565 
9. งบประมาณ งบประมาณ 17,507,327,920 บาท 

- งบพัฒนาจังหวัด  : 1,016,262,000 บาท 
- งบกรม/กระทรวง : 6,734,079,753 บาท 
- งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9,756,986,167 บาท 

10. ผลผลิต (output) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีน้ำอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ แหล่งน้ำร้อยละ 80 ในพื้นที่จังหวัดยโสธรได้รับ
การบริหารจัดการ 
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แผนงานที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดยโสธร มียุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด โดยมุ่งหวังเป็น 

“เมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรยี์  ก้าวไกลสูส่ากล” เพื่อ
ผลักดันใหภ้าคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของการวางผังเมือง การ
จัดระเบียบชุมชน การจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สามารถป้องกัน รักษา และ
ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดยโสธรแบบบรูณการอย่างยั่งยืน 
3.2 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของจังหวัดยโสธรใหม้ีคุณภาพดี มคีวามอุดมสมบูรณ์ และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
  

4.1 จังหวัดยโสธรมีพื้นท่ีป่าเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.5% (13,000 
ไร่) ของพื้นที่จังหวัดยโสธร 
4.2 คณุภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธรอยู่ในเกณฑ์ดี 

5. พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่จังหวัดยโสธร 

6. กิจกรรมหลัก  
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการป่าชุมชน 
งบประมาณ : 21,656,500 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 3,205,500 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,204,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 0.00 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 0.00 บาท 
งบกรม/กระทรวง : - 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18,360,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 6,120,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 6,120,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 6,120,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.ทสจ.ยส. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อำเภอ อปท. และหน่วยงานสังกัด 
ทส. ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าชุมชน ส่งเสรมิการ
บริหารจดัการปา่ การพัฒนาธนาคารอาหารชุมชน การ
รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน
ส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้คณุค่าทรพัยากรธรรมชาติ จังหวัด
ยโสธร มีพื้นท่ีป่าคงเหลือร้อยละ 9.71 ของพื้นที่จังหวัด 
กำหนดป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ของพื้นที่ เพื่อสร้างสมดลุทาง
ธรรมชาติทั้งยังเป็นแหล่งอาหารพึง่พิงในการเก็บหาของป่า
เพื่อยังชีพ ลดรายจ่ายครัวเรือนรวมถึงฟื้นฟูและพัฒนาให้
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีสภาพดีขึ้น 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
1.โครงการรักษ์น้ำ สร้างป่าชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ อยู่
ดี มีสุขของชุมชน 
2.โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
3.โครงการสนับสนุนป้องกันการบกุรุกทำลายป่า หมู่ 1 
4.โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาปา่ไม้ ป่าสงวนบ้านดง ตำบล
ดงเจริญ 
5.โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาปา่ไม้ ป่าก่อ บ้านแหล่งหนู  
ตำบลดงเจรญิ 
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6.โครงการทำแนวกันไฟสำหรับปา่สาธารณะประโยชน์ 
7.โครงการจัดทำป้ายป่าสาธารณะ 
8.โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟโดยรอบป่าชุมชน ในเขต
พื้นที่ตำบลย่อ 
9.โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชุมชนในพ้ืนท่ีตำบลย่อ 
10.โครงการล้อมรั้วที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นท่ีตำบล
ย่อ 
11.โครงการสนับสนุนกลุ่มอนรุักษ์ป่าชุมชนตำบลสงเปือย 
12.โครงการบวชป่าชุมชน 
13.โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
14.โครงการก่อสร้างแนวเขตที่สาธารณะประโยชน ์
15.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้และการ
บำรุงรักษา 
งบประมาณ : 50,848,520 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 44,858,520 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 13,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 13,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 8,030,020 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 7,455,750 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 3,372,750 บาท 
งบกรม/กระทรวง : -  
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5,990,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,490,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,990,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,510,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.ทสจ.ยส. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อำเภอ อปท. และหน่วยงานสังกัด 
ทส. ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร กอ.รมน.จังหวัดยโสธร 

งบพัฒนาจังหวัด 
๑) สร้างธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร ในพ้ืนท่ี
จังหวัดยโสธร เนื้อท่ี 1๐๐ ไร ่
๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ การปลูกต้นไม้ เนื่องใน
วันสำคัญ ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ ครั้ง 
๓) ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนว
พระราชดำริ ให้กับเครือข่ายป่าชุมชนของจังหวัดยโสธร 
จำนวน ๑ รุ่น 
๔) จัดหากล้าไม้เศรษฐกิจเพื่อแจกจ่ายให้ปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัด
ยโสธร จำนวน 30,๐๐๐ กล้า 
๕) บำรุงป่าอายุ ๒-๖ ปี ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้
และการบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖0 จำนวน ๑,๐๐๐ ไร ่
๖) จัดทำรั้วลวดหนามล้อมแปลงปลูกต้นไม้แบบหมุนเวียน
เพื่อป้องกันปศุสัตว์เหยยีบย่ำทำลายต้นไม้ จำนวน ๓๓๔ ไร่ 
ระยะทาง ๔,๖๕๐ เมตร 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอมหาชนะชัย 
1.โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดใน
ชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 
3.โครงการส่งเสรมิพหุพาคี ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการท้องถิ่น 21 (LA 21) ต่อเนื่อง 
4.โครงการอบรมแกนนำเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.โครงการปลูกปา่ชุมชนเฉลิมพรเกยีรติ ท้องถิ่นไทยรวมใจภกัดี
รักพื้นที่สเีขียว 
6.โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งป่าสีเขยีว 
7.โครงการส่งเสรมิการปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันตลิ่งแหล่งน้ำ 
8.โครงการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่สาธารณะ 
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9.โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย ์
10.โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที ่
11.ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หมู่ท่ี 10 
12.ปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรม ราชินีนาถ 
13.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรือ่งการอนุรักษ์พิทักษ์ป่า 
14.อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
15.ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่ป่าสาธารณะ ม. 1-8 
16.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรตฯิ 
17.สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ เพื่อปลกูป่าทดแทน ท่ีสาธารณะ 
ม.1 – 8 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
1.โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์สเีขียว 
2.โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์  
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติติ์ฯพระบรมราชินีนาถ 
3.โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ฯ 
4.โครงการธนาคารต้นไม ้
5.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ 5 ธันวา 
6.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ 12 สิงหา 
7.โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
8.โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.โครงการส่งเสรมิปลูกปา่ทดแทนในวาระต่างๆ 
รวมงบประมาณปี 2563 จำนวน 420,000 บาท 
อำเภอป่าต้ิว 
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
2.โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 
3.โครงการส่งเสรมิการสร้างจติสำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
4.โครงการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
5.โครงการป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าไม ้
6.โครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนนสายหลักของตำบล  ที่
สาธารณะ วัด และโรงเรียน 
7.โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ 
8.โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาและดูแลป่าชุมชน 
9.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรงุภูมิทัศน์ริมตลิ่งจากศาลา
กลางบ้าน–วัดท่าวังหลวง 
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6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสตัว์น้ำ    
งบประมาณ : 16,916,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 12,466,940 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 3,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 3,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,444,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,574,940 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 2,448,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง : 4,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน – บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 450,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 150,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 150,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.ประมงจังหวัดยโสธร ศพจ.ยส. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อำเภอ  อปท. 

งบพัฒนาจังหวัด 
1. คัดเลือกกลุม่เป้าหมายและแหล่งน้ำชุมชน 
2. คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ 
3. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและ
อื่น ๆ 
4. ทัศนศึกษาและดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
5. ชุมชนร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำและกำหนด
มาตรการ ข้อกำหนดแนวทางปฏิบตัิในการบรหิารจดัการและ
อนุรักษ์ทรพัยากรประมงในชุมชน 
6. ปล่อยพันธุส์ัตว์น้ำพ้ืนเมือง 27 แห่ง 
7. ติดตามประเมินผล 
 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอมหาชนะชัย 
1. โครงการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
งบประมาณ 20,000 บาท 
โครงการจัดหาพนัธุ์สตัว์น้ำเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ
งบประมาณ 50,000 บาท 
รวมงบประมาณปี 2563 จำนวน 70,000 บาท 
 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
1.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในหนองน้ำสาธารณะ 
งบประมาณ 50,000 บาท 
2.โครงการสนับสนุนการปล่อยพันธุส์ัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การจัดการขยะแบบครบ
วงจร 
งบประมาณ : 157,920,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 6,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 3,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 3,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบกรม/กระทรวง : -  
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 151,920,000 บาท  
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 51,140,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,640,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,140,000 บาท 
 

ปริมาณขยะในปัจจุบันมีเพิ่มมากข้ึนทำให้มีการกำจัดขยะไม่
ถูกวิธีก่อให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมเสียค่าใช้จ่ายใน
การกำจัดสูง เพื่อเป็นการสร้างจติสำนึกและมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนและลด
ปริมาณขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มมลูค่าให้กับขยะ
อินทรีย์ และขยะรไีซค์เคลิจำเป็นต้องมีการจัดการขยะแบบ
ครบวงจรโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจกระตุ้นจิตสำนึก
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลดการสร้างขยะครัวเรือน โดยการคัด
แยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ การสรา้งสิ่งประดิษฐ์จากขยะ 
นำขยะอินทรียไ์ปทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพส่วนท่ีเหลือก็
จัดการอย่างถูกวิธีเหมาะสมทำให้เหลือขยะเพียงร้อยละ 6 
และลดค่าใช้จ่ายดา้นต่างๆ 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
1.โครงการขยะสร้างรายได ้
2.โครงการบ่อท้ิงขยะในตำบล 
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ผู้รับผิดชอบ: สนง.สถ/.สนง.ทสจ.ยส./อปท. 3.โครงการพฒันาระบบการจดัการขยะมลูฝอยโดยการมสี่วน

ร่วมของชุมชน 
4.โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ 
5.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ 
6.โครงการจัดซื้อถังขยะ 
7.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย 
8.โครงการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชนตำบลย่อ 
9.โครงการจัดหาทิ่ท้ิงขยะชุมชน 
10.โครงการกำจัดขยะมลูฝอย 
11.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ 
12.โครงการก่อสร้างที่กำจดัขยะที่ได้มาตรฐาน 
13.โครงการจัดซื้อรถขยะ 
อำเภอมหาชนะชัย 
1.โครงการหมู่บา้นคัดแยกขยะ 
2.ก่อสร้างแหล่งกำจัดสิ่งปฏิกลู 
3.โครงการธนาคารขยะ 
4.โครงการจัดหาสถานท่ีทิ้งขยะให้ถูกหลักทางวิชาการ 
5.โครงการจัดหาถังขยะใช้ภายในหมู่บ้าน ชุมชน และที่
สาธารณะ 
6.โครงการลดขยะลดภาระของชุมชนตำบลม่วง 
7.โครงการอบรมการคดัแยกขยะและกำจดัขยะครบวงจร 
8.ธนาคารขยะหมูบ่้าน สถานศึกษา วัดในเขตตำบลสงยาง 
อำเภอป่าต้ิว 
1.โครงการจัดหาเตาเผาขยะมลูฝอย  ขนาดไม่เกิน ๑๕ 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน ๑ เตา 
2.โครงการจัดซื้อถังขยะ 
3.โครงการทำความสะอาดไหล่ทาง 
4.โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะภายในตำบล 
5.โครงการจัดใหม้ีระบบการกำจดัขยะมูลฝอย 
6.โครงการรณรงค์คดัแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
7.โครงการจัดหาเตาเผาขยะ ต.โพธิ์ไทร 
8.โครงการก่อสร้างบ่บำบัดน้ำเสียคลองวังกะละ 
9.โครงการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
10.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
11.โครงการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
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6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 คลองสวย น้ำใส 
งบประมาณ : 9,090,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 5,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 2,500,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 2,500,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน - บาท 

งบกรม/กระทรวง : 4,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 2,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 2,000,000  บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน -  บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 90,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน 30,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ปภ. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อำเภอ  อปท. ปภ.  ทสจ. 

ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแมน่้ำลำคลอง ถือเป็นปัญหา
สำคัญทีส่่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั้งในด้านการสัญจรทางน้ำ 
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ประมง และเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม จึง
จำเป็นต้องมีการขดุลอกแหล่งน้ำธรรมชาตเิดิมเพื่อกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่ในแหล่งน้ำ โดยดำเนินการให้
ครอบคลมุในทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด ตามลำดับความสำคญัและ
ความต้องการของพื้นที ่     
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอป่าติ้ว 
1. โครงการคลองสวยน้ำใส งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 การอนุรกัษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีบริเวณป่า
บุ่งป่าทาม 
งบประมาณ : 2,180,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 2,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน – บาท 
งบกรม/กระทรวง : - 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 180,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 60,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน 60,000 บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 60,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.ทสจ.ยส. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: อำเภอ  อปท. และหน่วยงานสังกัด 
ทส. ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนา การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยการมสี่วนร่วม
ทุกภาคส่วนส่งเสรมิการศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติทั้งยังเป็น
แหล่งอาหารพึ่งพิงในการเก็บหาของป่าเพื่อยังชีพ ลดรายจ่าย
ครัวเรือนรวมถึงฟ้ืนฟูและพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนมี
สภาพดีขึ้น 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
1. โครงการอบรมคา่ยเยาวชนอนุรักษ์ป่าทาม งบประมาณ 
30,000 บาท 
2. โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าบกป่าทามลุ่มน้ำลำเซบาย 
งบประมาณ 30,000 บาท 
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6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ : 340,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - 
งบกรม/กระทรวง : 340,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน 170,000 บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 170,000  บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน -  บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ: สนง.อจ.ยส. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ทสจ. 

สัมมนา ศึกษาดูงานให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

6.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
งบประมาณ : 200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 50,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 50,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง : - 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: สถ. พช. วธ. ตร. กรมทหารราบท่ี16 
ศึกษาธิการ และอำเภอ 

การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล้น   มีให้เห็น และร่วมสนองพระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เป็นการ ดำเนินการตามแนวทางและแผนงานตามกรอบการ
ดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีท่ีหก 8 กิจกรรม 3 
กรอบ การดำเนินงานคือ 1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร   1.
กิจกรรมปกปักทรัพยากร 2.กิจกรรมสำรวจเก็บรวมรวม
ทรัพยากร 3.กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
2. กรอบการใช้ประโยชน์ 4.อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร 5.กจิกรรมศูนย์ข้อมลูทรัพยากร 6.กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาทรัพยากร 3. กรอบการสร้างจิตสำนึก          
7.กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรคือ 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา โดย อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชดำร ิ
 

6.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
งบประมาณ : 530,400 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 530,400 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 176,800 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 176,800 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 176,800 บาท 
งบกรม/กระทรวง : - 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 

๑. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามปัญหาตามความเหมาะสมและ
ความต้องการ ในแต่ละพื้นที ่
๒. ภาคทฤษฎี อบรมปลูกจติสำนึก สร้างการรับรู้  สร้างความ
เข้าใจ ปลูกฝังทัศนคตผิ่านกระบวนการเรียนรู้ตา่งๆ จำนวน ๑ วัน  
๓. จัดกิจกรรมภาคสนาม จำนวน ๑ วัน เน้นให้กลุ่มเป้าหมาย
ชมการสาธิตจริงและขั้นตอนการปฏิบัติจากผู้เช่ียวชาญและ
ทดลองทำด้วยตนเองหลังจากอบรมภาคทฤษฎี กิจกรรมตาม
นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เช่น การฟื้นฟูป่าเสือ่มโทรม 
ป่าชุมชน, การเพิ่มพื้นที่ป่า, สาธิตทำแนวกันไฟ ฯลฯ บูรณา
การขอความร่วมมือหน่วยงานทหารในพื้นที่ หน่วยงาน อปท. 
และอื่นๆ ช่วยปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือแนะนำเยาวชนและ
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ผู้รับผิดชอบ : กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวม สถานที่ดำเนินการ เช่น 

โรงเรียน วัด พื้นที่สาธารณะ พื้นที่รกร่างต้องการฟื้นฟู และ
พื้นที่ป่าที่ทางราชการยึดคืน/คดีถึงที่สุด 
 

6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 สร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัด
ยโสธร 
งบประมาณ : 600,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - 
งบกรม/กระทรวง : 600,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ทสจ. 

เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  และเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในพื ้นที่จ ังหวัดยโสธร ให้อุดม
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 
 

6.11 กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกและ
บำรุงรักษาไม้เศรษฐกิจ 
งบประมาณ : 3,000,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : -  
งบกรม/กระทรวง : 3,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,000,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (กรมป่าไม้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนกล้าไม้ และงบประมาณในการปลูก และบำรุงรักษา
ต้นไม้เศรษฐกิจ จำนวน 100 ไร่/ปี ไร่ละ 200 ต้น 
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6.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 ป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
งบประมาณ : 3,723,624 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : -  
งบกรม/กระทรวง : 3,723,624 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,241,208 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 1,241,208 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 1,241,208 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ทสจ. (หน่วยป้องกันรักษาป่า           
ที่ ยส.1-3  กรมป่าไม)้ 

เป็นภาระกิจหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ยส.1-3 (กรมป่าไม้) ใน
การลาดตะเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร 

6.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 ป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป. จังหวัด) 
งบประมาณ : 359,730 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : -  
งบกรม/กระทรวง : 359,730 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 119,910 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 119,910 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 119,910 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ทสจ. 

เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในระดับจังหวัด 
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 ส่งเสริมการจัดการป่า
ชุมชน 
งบประมาณ : 1,068,500 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : -  
งบกรม/กระทรวง : 1,068,500 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 1,068,500 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไมย้โสธร 
 
 

สำรวจและจัดตั้งป่าชุมชน พร้อมขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน 
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6.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพารา และพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
งบประมาณ 48,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : 48,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 16,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 16,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 16,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไมย้โสธร 

สนับสนุนกล้าไม้ และงบประมาณในการปลูก และบำรุงรักษา
ต้นไม้เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
งบประมาณ 225,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : 225,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 75,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 75,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 75,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไมย้โสธร 

สนับสนุนกล้าไมยู้คาลิปตัส และงบประมาณในการปลูก และ
บำรุงรักษาต้นไม้เศรษฐกิจ  
 

6.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 221,450 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : 221,450 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 21,450 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ป่าไม้ยโสธร 
 
 

สนับสนุนกล้าไม้ และงบประมาณในการปลูก และบำรุงรักษา
ต้นไม้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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6.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 เพาะชำกล้าไม้ 
งบประมาณ 8,073,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : 8,073,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 2,691,000 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,691,000 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 2,691,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร 

เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปและกล้าไม้ขนาดใหญ่ แจกจ่ายเกษตรกร 
และส่วนราชการ ปลูกในที่ดินทำกินและที่ดินของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 ชาวยโสธรรว่มใจ ใส่ใจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากล 
งบประมาณ 8,012,500 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : -บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 8,012,500 บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 อุบลฯ 

- กิจกรรมกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งเช้ือเพลิง 2,500 ไร ่
งบประมาณ 2,250,000 บาท 
- การลาดตระเวนป้องกันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
งบประมาณ 4,539,000 บาท 
- กิจกรรมจัดตั้งหน่วยควบคุมไฟป่าเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 8 
หน่วย 
 
 
 
 
 

6.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 เพ่ิมศักยภาพและยกระดับ
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดยโสธรสู่
มาตรฐานสากล 
งบประมาณ 2,440,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : -บาท 
งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 2,440,000  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 อุบลฯ 
 
 

- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่อนุรักษ์ในเขตจังหวัด
ยโสธร ปีละ 2 ครั้ง งบประมาณ 2,440,000 
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6.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 เพราะชำกล้าผักหวาน
เพื่อฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และช่วยราษฎรรอบพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ 
งบประมาณ 4,200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : -บาท 
งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 4,200,000  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ท่ี 9 อุบลฯ 

- กิจกรรมเพราะชำกล้าผักหวาน เพื่อฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ จำนวน 
300,000 กล้า กล้าละ 14 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.22 กิจกรรมหลักที่ 22 อนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูไม้
พะยูง 
งบประมาณ 6,511,700 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : -บาท 
งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 6,511,700  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 9 อุบลฯ 
 

- ปลูกไม้พะยูงเสริมป่าอนุรักษ์ 2,000 ไร่ ไรล่ะ 1,000 บาท 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
- ฝึกอบรมการเพราะชำกล้าไม้ 3 รุ่นใช้งบประมาณรุ่นละ 
103,900 บาท 
งบประมาณ 311,700 บาท 
- กิจกรรมเพราะชำกล้าพะยูง เพื่อฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ จำนวน 
600,000 กล้ากล้าละ 7 บาท 

6.23 กิจกรรมหลักที่ 23 การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 640,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : 150,000บาท 
งบประมาณปี 2561 จำนวน 170,000บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน  170,000บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 150,000  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 150,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : อุตสาหกรมจังหวัดยโสธร 
 
 
 

- 
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6.24 กิจกรรมหลักที่ 24 บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
งบประมาณ 450,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน  - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 450,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอกุดชุม,อำเภอเลิงนกทา 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม จำนวน 10 โครงการ 
1.ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ป่าไม้ในชุมชน
บ้านกำแมด  
2.ส่งเสรมิสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน บ้านกำแมด หมู่ที่ 7 
ตำบลกำแมด 
3.ส่งเสรมิสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 
ตำบลกำแมด 
4.ขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยพันฌบก บ้านกำแมด หมู่ที่ 16 
ตำบลกำแมด 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองโสกม่วง บ้านคำไหล หมู่ที่ 12  
ตำบลโพนงาม  
6.โครงการปลูกไมย้ืนต้นในที่สาธารณะ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 
15 ตำบลโพนงาน 
7.โครงการส่งเสรมิชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
8.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนใน
เขตพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาล 
9.โครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
10.โครงการต้นไม้เฉลิมพระเกียรติดตามนโยบายรัฐบาล 
อำเภอเลิงนกทา 
- 
 

6.25 กิจกรรมหลักที่ 25 ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 49,820,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน  - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 49,820,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ : ป่าติ้ว,อำเภอทรายมูล 

ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อำเภอป่าติ้ว จำนวน 39 โครงการ แบ่งเป็น 
1.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
3.โครงการปรับปรุงภูมิทศน์ อบตโคกนาโก 
4.โครงการตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ หมู่ที่ 5,6 
5.โครงการฝฝึกอบรมการบริหารขยะมูลฝอยตามแนว
ประชารัฐ 
6.โครงการก่อสร้างถนนดินกันไฟจากบ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 
10 ตำบลศรีฐาน 
7.ก่อสร้างถนนดินกันไฟรอบป่าขุมชน บ้านคำสร้างบ่อ 
หมู่ 10 
8.โครงการกก่อสร้างถนนดินกันฟรอบสวนป่าสาธารณะ บ้าน
เชืองเครือ หมู่ 6 
9.โครงการก่อสร้างถนนดินกันไฟรอบป่าชุมชน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8 
10. โครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง 
11. โครงการจัดหาเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาดไม่เกิน 15 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 เตา 
12.โครงการการจัดซื้อถังขยะ 
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13.โครงการทำความสะอาดไหล่ทาง 
14.ปรังปรุงภูมิทัศน์หนองโสน บ้านหนองชุม หมู่ที่ 15 
16.โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะภายในตำบล 
17.โครงการจัดให้มรีะบบการกำจดัขยะมูลฝอย 
18.โครงการรงค์คัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
19.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม 
20.โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 
21.โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป 
22.โครงการตรวจสอบและจัดทำแนวเขตสาธารณะประโยชน์
ภายในตำบลโพธิ์ไทร 
23.โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระกียรต ิ
24.โครงการป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่า 
25.โครงการก่อสร้างป้ายทีป่่าสาธารณประโยชน ์
26.โครงการปลูกต้นไม้ สองข้างทาง ถนนสายหลักของตำบล 
ที่สาธารณะ วัด และโรงเรียน 
27.โครงการคลองสวยน้ำใส 
28.โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองยอยไผ่ หมู่ 6 
29.โครงการจัดหาเตาเผาขยะตำบลโพธิ์ไทร ์
30.โครงการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุทชน 
31.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
32.โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
33.โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญของชาติ 
34.โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาและดูแลป่าชุมชน 
35.โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองยอยไผ่ หมู่ 6 
36.โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองเบญหลุบ หมู่ที่ 5 
37.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งจากศาลา
กลางบ้าน – วัดท่าวังหลวงหมู่ที่ 2 
38.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ลำหว้ยวังกะละ ม.5  
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
39.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะเพื่อพัฒนาสังคม 
ชุมชน 
อำเภอทรายมูล 
1.โครงการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.โครงการปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณเทพยวรางกูร 
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6.26 กิจกรรมหลักที่ 26 ผลติและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล 
งบประมาณ 200,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 200,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 200,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง :  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประชาสัมพันธจ์ังหวัดยโสธร 

ผลิตและเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์แนวทางทางการเสริมสร้าง 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.27 กิจกรรมหลักที่ 27 ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
งบประมาณ 100,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 100,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน -  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000 บาท 
งบกรม/กระทรวง :  - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดยโสธร 

ผลิตและเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์แนวทางทางการเสริมสร้าง 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. หน่วยดำเนินงาน - ทสจ. (หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ยส.1-3  กรมป่าไม้) 
- อำเภอ อปท. และหน่วยงานสังกดั ทส. ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ยโสธร 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไมภ้าคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.
ขอนแก่น (กรมป่าไม้) 
- ศูนย์ป่าไม้ยโสธร 
- ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร 
- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 อุบลฯ 
- สนง.ประมงจังหวัดยโสธร ศพจ.ยส. 
- สนง.สถ/.สนง.ทสจ.ยส./อปท. 
- ปภ. 
- สนง.อจ.ยส. 
- สำนักงานจังหวัดยโสธร 
- กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. 
- อุตสาหกรมจังหวัดยโสธร 
- สำนักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดยโสธร 
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8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2565 
9. งบประมาณ งบประมาณ 349,283,364 บาท 

- งบพัฒนาจังหวัด :74,559,860 บาท  
- งบกรม/กระทรวง : 47,463,504 บาท 
- งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 227,260,000 บาท 
 

10. ผลผลิต (output) 1 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมไดร้ับการบรหิารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ให้มีความอุดมสมบรูณ์ เป็นแหล่งเก็บหาของป่า พ้ืนอาหาร  
ไม้ฟืน ไม้ใช้สอย ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเนื้อท่ีจำนวน 
13,000 ไร่/ป ี
2 ทรัพยากรธรรมชาติมีการบริหารจัดการ  
และอนุรักษ์อย่างมสี่วนร่วมจากภาคราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ให้คุณประโยชน์นานาประการต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3 มีการคดัแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในทุกชุมชน/หมู่บ้าน 
4 มีการตรวจสอบ ควบคุม คณุภาพสิ่งแวดล้อมทุกด้านให้อยู่
ในเกณฑ์ด ี

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 1 จังหวัดยโสธรมีพื้นท่ีป่าเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 0.5% (13,000 
ไร่) ของพื้นที่จังหวัดยโสธร 
2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธรอยู่ในเกณฑด์ ี
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๑.  ชื่อโครงการ  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพือ่ความยั่งยืน 

๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
เพื่อให้ประเทศไทย ได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่ประเทศท่ี
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั ่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๖ ยุทธศาสตร์ 
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 
๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้การพัฒนาความมั่นคงของ
น้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่ง
ในประเป็นการพัฒนา โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้ง
ระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการ
และการใช้น้ำทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ 
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่
คำนึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่ม
ศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง
และปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเต ิบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 
กระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และชุมชนมี
การพึ่งพาตนเองในการพัฒนาพลังงานเพื่อสนองความ 
ต้องการตามศักยภาพของพื้นที่ 

จังหวัดยโสธร มีวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด โดยมุ่งหวังใหจ้ังหวัดยโสธรเป็น "เมืองเกษตร
อินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน" กรอปกับได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในประเด็นการพัฒนาที่ ๔ 
“อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
ขึ ้นเพื ่ออนุร ักษ์ ฟื ้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ และพัฒนา
ความมั่นคงทางพลังงานของจังหวัด โดยเน้นส่งเสริมการใช้
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พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงการพัฒนา
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

จังหวัดยโสธรมีกลุ ่มเกษตรกร/ กล ุ ่มOTOP/ 
วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เป็นจำนวนมาก ซึ่ง
มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดได้มาก แต่
การผลิตผล ิตภัณฑ์ ของกลุ ่มเกษตรกร /กล ุ ่มOTOP/
วิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ใช้พลังงานมาช่วยในการผลิต ซึ่ง
เป็นต้นทุนในการผลิตที่มีราคาสูง อีกทั้งราคาพลังงานที่มี
ความผันผวน ก็เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทำให้
การวางแผนการผลิตและการควบคุมต ้นทุนการผลิต
คาดการณ์ได้ยาก   ซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์มีราคาสูง 
เป็นเหตุให้กลุ่มเกษตรกร /กลุ่มOTOP/วิสาหกิจชุมชน บาง
รายไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  
การนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยในการส่งเสรมิ
การผลิตทางภาคการเกษตร/OTOP/วิสาหกิจชุมชน เช่น
ระบบสบูน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, กังหันลมสูบน้ำเพื่อ
การเกษตรขนาดเล็ก, การใช้เตาชีวมวล, การผลติก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ทดแทนก๊าซ LPG และระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นตน้ ควบคู่กับการให้ความรู้
ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะสามารถช่วยลดต้นทุนด้าน
พลังงานในการผลติ การเพาะปลูก การแปรรูปผลติภณัฑ์
ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร/ OTOP/วิสาหกิจชุมชน
ลง ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรในพื้นที่ท่ีอยู่นอก
ระบบชลประทาน และหลังฤดูการเก็บเกี่ยวหลักได้ เป็นการ
เพิ่มมูลค่าของผลติภณัฑ์ สินค้า และสร้างรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื เกิดการกระจายองค์
ความรู้ในระดับชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความมั่นคง
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูปในการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น 
ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อ่ืนได้
อีกทางหนึ่ง และส่งผลใหเ้กษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็น
การ "เพิ่มรอยยิม้ เติมความสุข ให้คนยโสธร และตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ เพื่อลดต้นทุนคา่ใช้จ่ายด้านพลังงาน ในการทำเกษตร 
3.2 เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงในการทำเกษตรอินทรีย์ของ
จังหวัด ให้เพิ่มมากขึ้น 
3.3 เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ทางด้านพลังงาน เชน่การนำมลูสัตวม์าผลิต
เป็นก๊าซชีวภาพ ใช้ทดแทนก๊าซ LPG 
3.4 เพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการผลติ
ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีพลังงานเสริมให้เป็นสินค้า OTOP 
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๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน 

เป้าหมาย ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 
๕.  พื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ ทั้ง ๙ อำเภอ ในจังหวัดยโสธร 
๖. กิจกรรมหลัก  
๖.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานทดแทน 
งบประมาณ : 27,84๐,๐๐๐.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 27,840,๐๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน 1,๐๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน 1,๐๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน 12,920,000.- บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน 12,920,000.- บาท 

งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ในจังหวัด,  
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร,  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริม ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
พร้อมเจาะนำ้บาดาล ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2๖ 
ระบบ (ปี พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖๕) 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จำนวน ๖ ระบบ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำนวน  - ระบบ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จำนวน  20 ระบบ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จำนวน  - ระบบ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จำนวน  20  ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพ
จากมูลสัตว์ 
งบประมาณ : 2,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 2,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน 1,๐๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน 1,๐๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน - บาท 

งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
- ผู้รับผิดชอบ: สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
 - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ในจังหวัด,  

-   ส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตร จาก
มูลสตัว์ มาผลิตกา๊ซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนก๊าซ LPG โดย
ติดตั้งบ่อผลิตก๊าซชีวภาพจากมลูสตัว์  
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สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร, 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๖.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ ประหยัดพลังงานเทิดไท้
องค์ราชัน 
งบประมาณ : ๒,00๐,๐๐๐.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : ๒,00๐,๐๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน 1,๐๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน 1,๐๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน - บาท 

งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกส่วนราชการ 

- รณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดยโสธรให้รู้จัก
การใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ร่วมกันประหยดัพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ โครงการเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการบริหาร และการจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SME) 
งบประมาณ : ๔,๒๓๘,๒๐๐.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด :  - บาท 
งบกรม/กระทรวง : ๔,๒๓๘,๒๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐๐,000.- บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐๐,000.- บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๗๙,๔๐๐.- บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน๘๗๙,๔๐๐.- บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๗๙,๔๐๐.-บาท 

งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- พัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการพลังงานแบบยั่งยืน 
ให้กับชุมชนระดับเทศบาลตำบล /องค์การบริหารส่วน
ตำบล  

 

๖.๕ กิจกรรมหลักท่ี ๕ ส่งเสริมระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
งบประมาณ : 4,869,1๐๐.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 1,200,0๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐0,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐0,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน  - บาท 

- ส่งเสริม ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วย
ในการแปรรูปผลติภณัฑ์ทางการเกษตรให้มีมลูค่าเพิม่
มากขึ้น  
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- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน  -  บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน  - บาท 
งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ในจังหวัด, อปท. 
๖.๖ กิจกรรมหลักที่ ๖ ส่งเสรมิระบบกังหันลมสูบน้ำ
เพื่อการเกษตร 
งบประมาณ : 7,4๐๐,๐๐๐.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 8,4๐๐,๐๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๗๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๗๐๐,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน  -  บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน  -  บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน  - บาท 

 
งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ในจังหวัด, อปท. 

-   ติดตั้งระบบสบูน้ำด้วยเทคโนโลยีกังหันลมสูบน้ำ โดยใช้
พลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน
ขับเคลื่อนระบบฯ ให้กับกลุม่เกษตรกร เกษตรอินทรีย์   

๖.๗ กิจกรรมหลักท่ี ๗ ส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
งบประมาณ : 4,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 4,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน 1,2๐0,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน 1,2๐0,000.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน  1,000,000  บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน  -  บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน 1,๐๐0,000.-บาท 

 
งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
เกษตรฯ ในจังหวัด, อปท. 
 
 

-   ตดิตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
เคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม 
ให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรยี์   
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๖.๘ กิจกรรมหลักท่ี ๘ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 
พลังงาน 
งบประมาณ : 1,967,800.-บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : 1,667,800.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน  - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน 833,900 บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน 833,900.-บาท 

งบกรม/กระทรวง : - บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3๐๐,๐๐๐.-บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบ : สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด, 
สนง.พัฒนาการจังหวดั, สนง.อุตสาหกรรมจังหวดั, สนง.พาณิชย์ 
,อปท 

กิจกรรมย่อยที่ ๖.๘.๑ โครงการสง่เสริมการผลิต การตลาด 
และการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 
      - ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร//กลุ่มOTOP/วิสาหกจิ
ชุมชน ทำการผลิตเตาหุงต้มประสทิธิภาพสูง เพื่อจำหน่าย
เป็นผลติภณัฑ์ OTOP เป็นการเพิม่รายได้   

6.9 กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพลงังาน
ทดแทน 
งบประมาณ : 201,040,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - 
งบกรม/กระทรวง : 36,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 18,000,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 18,000,000 บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 165,040,000 บาท 
- งบประมาณป ี2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2563 จำนวน 82,520,000 บาท 
- งบประมาณป ี2564 จำนวน - บาท 
- งบประมาณป ี2565 จำนวน 82,520,000 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ  สนง.พลังงานจังหวัดยโสธร 

สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร 
กิจกรรมย่อยที่ ๖.๙.๑ โครงการสง่เสริม และพัฒนา Waste 
to Energy เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- ปี ๒๕๖๓ ว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาความ

เหมาะสมก่อนการลงทุนผลิตเช้ือเพลิงพลังงานจากขยะ 
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

กิจกรรมย่อยที่ ๖.๙.๒ โครงการพฒันาพลังงานน้ำท้ายอ่าง
เก็บน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรเพื่อผลิตไฟฟ้า 
- ปี ๒๕๖๓ ว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาความ

เหมาะสมก่อนการลงทุนในการพฒันาพลังงานน้ำท้าย
อ่างเก็บน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธรเพื่อผลิตไฟฟ้า 

- ปี ๒๕๖๕ ก่อสร้าง Pilot plant โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
ขนาดเล็ก 

 
 
อำเภอมหาชนะชัย 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, โครงการชลประทานจังหวัด,สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร, อปท. 

- ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทน 

 
 
อำเภอป่าต้ิว 
- โครงการก่อสร้างแหล่งผลติพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า

เซลล์) 
- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บน

หลังคาอาคารเทศบาลตำบลป่าติ้ว 
โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาไห ๓ ต.ศรี
ฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

6.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 ส่งเสริมบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน 
งบพัฒนาจังหวัด :   -  บาท 
งบกรม/กระทรวง : -บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5,900,๐๐๐.-  บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน  - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน 5,900,000.-บาท 
ผู้รับผิดชอบ : อำเภอป่าติ้ว. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : อำเภอ ,สำนักงานพลังงานจังหวัด
ยโสธร 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านพลังงาน       
จำนวน 4 โครงการ 
1. โครงการก่อสรา้งแหล่งผลิตพลงังานแสงอาทิตย์           
(โซล่าเซลล์) งบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท 
2. ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
งบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท 
3.โครงการตดิตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคารเทศบาลตำบลป่าติ้ว 
งบประมาณจำนวน 2,400,000 บาท 
4.โครงการขยายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 และหมู่ 
7 
งบประมาณจำนวน 500,000 บาท  
 

๗. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร 
๘. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 2565 
9. งบประมาณ งบประมาณ 257,986,000 บาท 

- งบพัฒนาจังหวัด : 46,507,800 บาท  
- งบกรม/กระทรวง : 40,238,200 บาท 
- งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 171,240,000 บาท 

๑๐. ผลผลิต (Output) ๑. มีการนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลติ, 
เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
๒. มีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน เพื่อเป็นผลติภณัฑ์ 
OTOP พลังงาน 
๓. มีการพัฒนาศกัยภาพพลังงานทดแทนของจังหวดัยโสธร 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มOTOP/กลุม่วิสาหกิจชุมชน และ
ประชาชนในจังหวัด สามารถลดคา่ใช้จ่ายด้านพลังงานใน
การทำเกษตร และการผลิตผลติภณัฑ์ต่างๆ ลง 
2. ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน
ลง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. สรา้งอาชีพ และรายได้ จากการผลิตสินค้า OTOP 
พลังงาน 
4.  มีการผลิต และใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นในจังหวดั
ยโสธร 

 
 
แผนงานที่ 4 : สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหาร

จัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่มีสาเหตุ

หนึ่งมาจาก การบุกรุกทำลายและการเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศความเป็นอยู่ของประชาชน 
โรคระบาดอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติอ่ืน ๆ 
ที่มีผลมาจากสภาวะโลกร้อน จึงจำเป็นต้องมีการ
สร้างการรับรู้และตระหนักในการจัดการเกี่ยวกับ
การผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ สามารถป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ - ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ร้อยละ 70  
ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. พื้นที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ 
6. กิจกรรมหลัก  
6.๑  กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดยโสธร 
งบประมาณ : 500,000 บาท 
งบพัฒนาจังหวัด : - บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บา้น และประชาชน ในพื้นที่
ดำเนินโครงการ ทราบพร้อมกับแลกเปลีย่นความคดิเห็น
และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบตัิงาน 
2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้หลังปลูก 
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หัวข้อ รายละเอียด 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน – บาท 
งบกรม/กระทรวง : 500,000.00บาท 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร 
จำนวน 500,000 บาท 
- งบประมาณปี 2561 จำนวน - บาท 
- งบประมาณปี 2562 จำนวน – บาท 
- งบประมาณปี 2563 จำนวน 200,000.00 บาท 
- งบประมาณปี 2564 จำนวน 200,000.00  บาท 
- งบประมาณปี 2565 จำนวน 100,000.00  บาท 
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : -บาท 

 
 
 
 
 
 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัยโสธร 
8.ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2565 
9.งบประมาณ งบประมาณ 500,000 บาท 

- งบพัฒนาจังหวัด : - บาท  
- งบกรม/กระทรวง : 500,000 บาท 
- งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : - บาท 
 

10.ผลผลิต (output) - ศูนย์เรียนรู้การจดัการขยะแบบครบวงจรในระดับชุมชน 
จำนวน 1 แห่ง/ปี 
-  ป่าไม้ชุมชนได้รบัการอนุรักษ์  จำนวน 1 แห่ง/ปี 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เกิดชุมชนต้นแบบท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
ด้านการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรให้แก่ชุมชนอื่นได้ 
และทำให้ปรมิาณขยะในชุมชนลดน้อยลง ตั้งแต่ต้นทาง 
ระหว่างทาง และปลายทาง อย่างต่อเนื่อง 
- คนในชุมชนมีความตระหนัก และร่วมมือในการอนุรักษ์
พื้นที่ป่าไม้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 



ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   

จังหวัดยโสธร 
--------------------- 

การดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ไม่ได้
ดำเนินการ 

๑) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้ 
  มอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด

ทำการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

  มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ทำการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงาน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

   ดำเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดำเนินการ
............................................ 

✓  

 
 

 

๒) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยูใน
จังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตาม
มาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. ๒๕๕๑ 

✓   

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทำและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กำหนด 

✓   

 

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อความดั งกล่ าวข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุ กประการ ทั้ งนี้ ได้ แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 

 

 

      (ลงชื่อ)       ประเสริฐ ลอืชาธนานนท์     
       (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์) 

      ผูว้่าราชการจังหวัดยโสธร 



ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน) 

 

หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ิมข้ึน 

     1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
     2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ิมข้ึน  

- 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

   1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น 
       1.1 อัตราการขยายตัวของ 
GPP ที่เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.5/ปี) 
             1.1.1 อัตราการ
ขยายตัวของ GPP ภาคเกษตรที่
เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5/ปี) 
             1.1.2 อัตราการ
ขยายตัวของ GPP นอกภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึนที่เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2/ปี) 
       1.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายได้จากการท่องเที่ยว (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6/ปี ในปี 2564) 
       1.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภาพแรงงาน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3/ปี) 
     2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเพิ่มขึ้น 
         2.1 ร้อยละท่ีลดลงของ
ครัวเรือนยากจน (ลดลงร้อยละ 5) 
         2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5/ปี) 
         2.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 (ร้อยละ  
3.5/ปี) 

    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น 
        1.1 อัตราการขยายตัวของ 
GPP ที่เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.5/ปี) 
             1.1.1 อัตราการ
ขยายตัวของ GPP ภาคเกษตรที่
เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5/ปี) 
             1.1.2 อัตราการ
ขยายตัวของ GPP นอกภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึนที่เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1/ปี) 
       1.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
รายได้จากการท่องเที่ยว (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3/ปี ในปี 2563 - 
2565) 
       1.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิต
ภาพแรงงาน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3/ปี) 
     2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเพิ่มขึ้น 
         2.1 ร้อยละท่ีลดลงของ
ครัวเรือนยากจน (ลดลงร้อยละ 5) 
         2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5/ปี) 
         2.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 (ร้อยละ  
3.5/ปี)  

- 
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หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

          2.4 ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
สถานพยาบาลที่ได้การรับรอง
คุณภาพ 
         2.5 จำนวนพื้นที่ป่าและ
ที่ดินของรัฐได้รับการปกป้อง
บำรุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟู
สภาพป่า (เพ่ิมข้ึน 13,000 ไร่/ปี) 
 

         2.4 จำนวนพื้นที่ป่าและ
ที่ดินของรัฐได้รับการปกป้อง
บำรุงรักษาและปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟู
สภาพป่า (เพ่ิมข้ึน 13,000 ไร่/ปี) 
         2.5 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน (เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2.5 /ปี) 
         2.6 พ้ืนที่การทำเกษตร
อินทรีย์ (เพ่ิมข้ึนเป็น 380,000 
ไร่ ในปี 2565) โดยในปี 2562 มี
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
333,703.43 ไร ่
         2.7 ร้อยละของจำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  
(สีขาว) ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ส. กำหนด (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2/ปี) 
         2.8 จำนวนการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น (เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี)  

- 

ประเด็นการพัฒนา ๑ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 
2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณีและการค้า  
การท่องเที่ยว 
 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
มั่นคงของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 
2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณีและการค้า  
การท่องเที่ยว 
3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
มั่นคงของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 


