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ค าน า 
 
 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
จังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสำหกรรม 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม แผนพัฒนำ
จังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดยโสธร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ และเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงอุตสำหกรรม รวมทั้งกำร
ให้บริกำรข้อมูลส ำคัญแก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี           
(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ ด ำเนินกำรจัดท ำเชิงบูรณำกำรจังหวัดยโสธร         
ซึ่งประกอบด้วยภำครัฐ องค์กรเอกชน ภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะทีต่อบสนองควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง  

 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภำคส่วนที่มีส่วนสนับสนุน
ให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์
ส ำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน อันน ำไปสู่กำรผลักดันกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธรอย่ำงเหมำะสม
ตำมนโยบำยรัฐบำลไปสู่ประเทศท่ีมีควำม มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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สารบัญ 
       
          หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร         4 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 6  
 2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1)       6 
 2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)        9 
   2.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ      9 
   2.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ               15 
   2.2.3 กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13           16 
 2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง                20 
ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร           21 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3.1 กำรประเมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของแผนปฏิบัติกำร            21 
       ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
       3.1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัด               21 
       3.1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ              41 
       3.1.3 ข้อมูลวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม และศักยภำพในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม          44 
  3.2 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี       51 
                 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565           
        3.2.1 วิสัยทัศน ์                 51 
       3.2.2 พันธกิจ                 51 
       3.2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร        51 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก                  54 
  4.1 โครงกำรแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงกำร)              54 
  4.2 ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำร อก. แผนปฏิบัติรำชกำร สปอ.            65 
             และแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี  
                 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  4.3 ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                    66 
       ของ สอจ. ตำมแผนพัฒนำจังหวัดยโสธร 
  4.4 ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564            66 
             ของ สอจ. ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพฒันำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร  
                 ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บรหิาร 
 

แผนปฏิบัติกำรรำยปี พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร จัดท ำขึ้น 
เพ่ือเป็นทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำจังหวัดยโสธรและภำคอุตสำหกรรม ทั้งนโยบำยระดับประเทศ ได้แก่         
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสำหกรรม แผนพัฒนำจังหวัดยโสธร       
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดยโสธร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนควำมมั่นคง นโยบำยระดับกระทรวง และแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
กำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงในทิศทำงเดียวกันอย่ำง
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไปมำกขึ้น มุ่งไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบ
กับกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร (SWOT Analysis & TOWs 
Matrix) ได้แก่ กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร กำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยนอก (External Factors) โอกำสและอุปสรรคในมิติต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกกำร
วิเครำะห์ดังกล่ำว น ำไปสู่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรพัฒนำในแผนปฏิบัติ
กำรรำยปี พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร เพ่ือผลักดันให้ภำคกำรอุตสำหกรรม มีควำม
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้ง กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนฐำนของ
ประเทศ โดยกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรม มำประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดกำรเพ่ิมผลิต
ภำพ มูลค่ำ และมำตรฐำน รวมถึงพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข็มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
โดยกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบ
กิจกำรกำรรวมกลุ่มคลัสเตอร์ และกำรบูรณำกำรนโยบำย/แผนงำนกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดกำร
ลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสำหกรรม นอกจำกนี้กำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจะอำศัยกำรก ำกับดูแลอย่ำงทั่วถึง กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนอย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำที่ขำดไม่ได้ คือ กำรพัฒนำองค์กร
และบุคลำกรของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีขอบเขต ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ : “ปฏิรูปอตุสำหกรรมสู่ 4.0 เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูป  
                        ภำคอุตสำหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 

พันธกิจ 
1) สนับสนุนกำรลงทุนอุตสำหกรรม วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน 

ให้มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถแข่งขันได้ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
   2) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ฐำนกำรผลิต  
   3) ก ำหนดแผนงำน กิจกรรม โครงกำร ที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 

 4) สนับสนุนข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน และกำรประกอบกำร 
ของผู้ประกอบกำร 

 5) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 
       เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
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แผนปฏิบัติราชการ  

   ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร       
(Agro-Industry) เพ่ือส่งเสริม สร้ำงศักยภำพของภำคอุตสำหกรรมให้มีขีดควำมในกำรแข่งขันภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุน  
ส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่มำตรฐำน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เพ่ือส่งเสริมสถำนประกอบกำรให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีระบบธรรมำภิบำล
และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลหรือเป็นเครือข่ำยในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ฐานการผลิต เพ่ือพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนยกระดับบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม 
 

***************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๖ จาก ๑๒ 

 

 ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
     เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
     ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)  

   ๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   (๑) เป้าหมาย  

• เป้ำหมำยที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น  
   (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
      4.1 กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป)  
      4.2 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต (อุตสำหกรรมชีวภำพ อุตสำหกรรมและ

บริกำรกำรแพทย์ครบวงจร อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์อุตสำหกรรม และบริกำรขนส่ง
และโลจิสติกส์)  

      4.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
และท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย)  

      4.5 พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ (สร้ำงโอกำสเข้ำถึงตลำด 
สร้ำงโอกำสเข้ำถึงข้อมูล ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ)  

   (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที ่
(1) ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภำครวมทั้งประสำนและ 

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนอุตสำหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  

กฎหมำยว่ำด้วยแร่ กฎหมำยว่ำด้วยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กฎหมำยว่ำด้วยกำรจดทะเบียนเครื่องจักร
และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภำค 

(๓) จัดท ำแผน ส่งเสริม และพัฒนำอุตสำหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
รวมทั้งประสำนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนดังกล่ำว 

(๔) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอุตสำหกรรมใน 
เขตพ้ืนที่จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

(๕) ส่งเสริม พัฒนำ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนอุตสำหกรรมให้กับ 
ผู้ประกอบกำรในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีแนวทำงพัฒนำที่ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม  
กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำร วิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม (SMEs) วิสำหกิจชุมชน 
และผู้ให้บริกำรธุรกิจอุตสำหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบกำรในระดับที่สูงขึ้นและ
มีควำมยั่งยืน รวมทั้งพัฒนำกลไกขับเคลื่อน เศรษฐกิจเพ่ืออนำคตที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ทั้งในภำคเกษตร 
อุตสำหกรรม ท่องเที่ยวกำรขับเคลื่อนด้วยอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต รวมทั้งกำรพัฒนำ เศรษฐกิจบนพ้ืนฐำน
ผู้ประกอบกำรยุคใหม่ให้มีบทบำทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๗ จาก ๑๒ 

 

1) ด้ำนกำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ โดยกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับ  
อุตสำหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพ่ิมและผลิตภำพที่สูงขึ้น พร้อมทดสอบ
ควำมต้องกำรตลำด ต่อยอดงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์และกระตุ้นให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่ ๆ 
รวมทั้งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น เช่น กำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกสมุนไพรมำใช้ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น  
   2) ด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำย ประเทศไทย 4.0   
ที่มีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและเน้นสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ลดควำมเหลื่อมล้ ำน ำประเทศหลุดพ้น
จำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงด้วยกำรพัฒนำ อุตสำหกรรมโดยใช้วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมอย่ำงชัดเจน 
รวมถึงนโยบำย 10 อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine)  
ของประเทศ และสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้นต่อไป ได้แก่ กำรส่งเสริม
สถำนประกอบกำรให้มีกำรน ำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ มำใช้ในสถำนประกอบกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต อุตสำหกรรมยำนยนต์และเครื่องมือแพทย์รวมทั้งกำรส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่ม 
และเชื่อมโยงอุตสำหกรรมดังกล่ำว  
   3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวผ่ำนกำรสร้ำง
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรออกแบบ ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมให้มีมูลค่ำเพ่ิม
และเป็นที่ต้องกำรของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสำหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่และพัฒนำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
และเชื่อมโยงเครือข่ำยธุรกิจกำรลงทุน สร้ำงโอกำสกำรค้ำ กำรลงทุนในตลำดสำกล  
   4) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยพัฒนำศักยภำพและองค์ควำมรู้กำรใช้
ประโยชน์จำกเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SMEs ในพ้ืนที่เป้ำหมำย สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ให้เกิดกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงคลัสเตอร์อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ 
ภำคตะวันออกเชื่อมโยงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor 
Development : EEC) เพ่ือต่อยอดของ SMEs ให้เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนำศักยภำพและกำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรม
ควบคู่กับกำรพัฒนำ ปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
   5) ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ โดยส่งเสริม ผู้ประกอบกำร 
ครบวงจรตั้งแต่กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรด ำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบกำรใหม่กำรบ่มเพำะ    
โดยผ่ำนศูนย์บ่มเพำะในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและผลิตภำพให้กับ SMEs      
โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำในด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนต่ำง ๆ กำรน ำเทคโนโลยี
นวัตกรรมและ Digital หรือ IT มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพสินค้ำ 
เพ่ิมช่องทำงกำรค้ำและเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำ และบริกำร และพัฒนำไปสู่ผู้ประกอบกำร SMEs แบบอัจฉริยะ 
(Smart SMEs) ควบคู่กับกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจโดยกำรให้ควำมช่วยเหลือ SMEs 
และวิสำหกิจชุมชนผ่ำนศูนย์ปฏิรูปอุตสำหกรรม 4.0 และกำรให้บริกำร ปรึกษำแนะน ำผ่ำนศูนย์สนับสนุน    
และช่วยเหลือ SMEs  
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๘ จาก ๑๒ 

 

 
   2) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         (๑) เป้าหมาย  
     เป้ำหมำยที่ 2.1 อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล  
    เป้ำหมำยที่ 2.2 ฟ้ืนฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
    เป้ำหมำยที่ 2.3 ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ  
    เป้ำหมำยที่ 2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล  
        (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    4.1 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (เพ่ิมมูลค่ำของเศรษฐกิจ
ฐำนชีวภำพให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ ำล ำคลอง
และแหล่งน้ ำธรรมชำติทั่วประเทศ ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน  
             4.3 สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ (ลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพ ภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ
และภำคเอกชน  
             4.4 พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ควำมเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง (จัดท ำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือกำรพัฒนำเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ อุตสำหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมทำงภูมินิเวศ อย่ำงเป็นเอกภำพ พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และ อุตสำหกรรม เชิงนิเวศที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนผังภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน จัดกำรมลพิษ   
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล 
พัฒนำเครือข่ำยองค์กรพัฒนำ เมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอำสำสมัคร ด้วยกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในท้องถิ่น)  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด มีนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเมือง 

อุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรขยะและมลพิษอย่ำงยั่งยืนยืน ด้วยกำรส่งเสริมกำรใช้วัตถุดิบทดแทนที่ได้
จำกกำรรีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจำกครัวเรือนและจำกอุตสำหกรรม (Secondary Raw Materials) เพ่ือลด
กำรเกิดขยะ และลดปัญหำมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  
ลดกำรปลดปล่อยมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด ยังมุ่งเน้น 
กำรพัฒนำกำรประกอบกิจกำรโรงงำนให้มีมำตรฐำนมีควำมปลอดภัย และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม     
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มีกำรน ำมำตรฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR - DPIM) และอุตสำหกรรมสีเขียว  

 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๙ จาก ๑๒ 

 

 
๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพำะที่เก่ียวข้อง)  
      ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

    (1) ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
       ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
           • เป้ำหมำยที่ 1 กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำ  

       อุตสำหกรรมและบริกำร  
           • เป้ำหมำยที่ 2 ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร เพ่ิมขึ้น  
           • กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  

1) อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำ  
อุตสำหกรรม ร้อยละ ๔.๖  

2) อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม  
            ร้อยละ 2.2  

2) แผนย่อย 3.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
    • แนวทำงกำรพัฒนำ  
       - ยกระดับควำมสำมำรถของผู้ผลิต ผู้พัฒนำ และผู้ออกแบบและสร้ำง 

ระบบของไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำนต่ำง ๆ มำกขึ้น เช่น กำรสร้ำงและบริหำรห่วงโซ่มูลค่ำ
ระดับโลก กำรจัดหำวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่ำงเพียงพอ กำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรตลำด และกำร
เข้ำถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สำมำรถสร้ำงและพัฒนำ นวัตกรรมทำงอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงกำรสร้ำงโมเดลในกำรท ำธุรกิจใหม่ในอนำคต  

- ผลิตและพัฒนำบุคลำกรทั้งทำงด้ำนผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริกำร  ในภำค
ส่วนต่ำง ๆ ให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ และส่งเสริม
กำรน ำบุคลำกร ต่ำงชำติที่มีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำท ำงำนเพ่ือรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม 
ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้  

- สร้ำงควำมตระหนักรู้และสนับสนุนกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนำคต ตำมระดับควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรทั้งด้ำนเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร 
เพ่ือเป็นกำรยกระดับควำมสำมำรถใน กำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร และเป็นกำรสร้ำงตลำดของอุตสำหกรรม 
และบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  

- สร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
และยกระดับให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์เป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันในสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรสร้ำงตลำดภำยในประเทศผ่ำนกำรสนับสนุนของภำครัฐ  

- ส่งเสริมให้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และ 
ปัญญำประดิษฐ์ทั้งในประเทศและจำกต่ำงประเทศ และสนับสนุน กำรสร้ำง คลัสเตอร์ของอุตสำหกรรมและ
บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดันกำรขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร 

 
 
 



 
 

หน้า ๑๐ จาก ๑๒ 

 

• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   - อุตสำหกรรมและบริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  
     มีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน  
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   - อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล  
     และปัญญำประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 5  

3) แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
    • แนวทำงกำรพัฒนำ  
       - สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมและบริกำรตลอด

ห่วงโซ่มูลค่ำ โดยให้มีกลไกกำรเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ และมีมำตรกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงตั้งแต่
ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภำคอุตสำหกรรม  

 - ก ำหนดให้มีกำรท ำกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีในอนำคต ทั้งในภำพรวม และ
รำยสำขำสส ำหรับกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำภำคเกษตรอุตสำหกรรม และบริกำรของประเทศให้เข้ำ
กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว และเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของทั้งภำครัฐ
และภำคธุรกิจ  

 - วำงแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมและบริกำร 
โดยเชื่อมโยงภำคกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรมและบริกำรให้  ตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละสำขำของ
อุตสำหกรรมและบริกำร และจัดให้มีแผนพัฒนำก ำลังแรงงำนทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้ง แรงงำนในประเทศ    
ที่เป็นแรงงำนฝีมือ ผู้เชี่ยวชำญ และผู้ประกอบกำร และแรงงำนต่ำงด้ำว ตลอดจนส่งเสริมกำรน ำเข้ำบุคลำกร  
ที่ขำดแคลนจำกต่ำงประเทศหรือบุคลำกรที่มีทักษะในอุตสำหกรรมใหม่  

 - ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนข้อมูลที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม ส่งเสริม    
ให้เกิดธรรมำภิบำล ข้อมูลขึ้นในองค์กรต่ำง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีกำรจัดเก็บ ข้อมูลของภำครัฐอย่ำงบูรณำกำร  

 • เป้ำหมำยของแผนย่อย :  
    - แรงงำนไทยมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน  
    - ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อม  
      ในอนำคตดีข้ึน  
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  
   - อันดับควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิภำพแรงงำน อันดับที่ 60  
   - อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ในด้ำนควำมพร้อม  
     ในอนำคต อันดับที่ 45  

(2) ประเด็น 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
      ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  • เป้ำหมำย : ผู้ประกอบกำรในทุกระดับเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
              ที่มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น  
  • กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
     - สัดสว่นผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิวสหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
       ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45  
 
 



 
 

หน้า ๑๑ จาก ๑๒ 

 

         ๒) แผนย่อย 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
             • แนวทำงกำรพัฒนำ  
       - สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรในทุกระดับให้มีจิตวิญญำณของกำรเป็น 
ผู้ประกอบกำร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิด สร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำ
และบริกำร กำรขยำยช่องทำง กำรตลำด กำรสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นที่ยอมรับ และกำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพย์สิน
ทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์ รวมทั้งกำรปรับตัวสู่ธุรกิจ รูปแบบใหม่ๆ พัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีทักษะในกำร
วิเครำะห์ และมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
รวมถึงค ำนึงถึงกำรผลิตสินค้ำ และบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรวำงแผนธุรกิจ ส่งเสริม  กำรใช้
ระบบประกันควำมเสี่ยงภัยของสินค้ำและบริกำรเพ่ือสร้ำง ควำมเชื่อมั่นและลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให ้ผู้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล  
      - พัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้น โดยกำรส่งเสริมให้ต่อยอดแนวควำมคิดสำมำรถ 
น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสร้ำงธุรกิจ และใช้ประโยชน์จำกเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุน
กำรให้สิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมกำรดึงดูดแรงงำนและบุคลำกรคุณภำพ  
     - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมปรับรูปแบบ 
ธุรกิจใหม่โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้กับวิถีกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดกระบวนกำรมำกขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร
แข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิม ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจและกำรตลำด ตลอดจนสนับสนุน กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค และสำมำรถเชื่อมโยงกำรผลิตกับ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่  

  - ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยของผู้ประกอบกำรทั้ งในและ
ต่ำงประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบกำรสำมำรถเกื้อหนุนและเชื่อมโยง กันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้ง
พัฒนำระบบและกลไกที่ท ำให้เกิดควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำ เพ่ือเพ่ิมอ ำนำจกำรต่อรองในตลำดที่สูงขึ้น เพ่ิม
ประสิทธิภำพ  ในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต กำรขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนำควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ในกลุ่ม
ของตนให้ดียิ่งขึ้น  

• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   - เป้ำหมำยที่ 1 กำรขยำยตัวของวิสำหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  
   - เป้ำหมำยที่ 2 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและ  
     เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น  
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   - อัตรำกำรขยำยตัวจ ำนวนกำรก่อตั้งวิสำหกิจเริ่มต้น ขยำยตัวร้อยละ ๑๐ 

     - อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ดิจิทัล  
       อันดับที่ ๑ ใน ๓๖  
 

3) แผนย่อย 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
              • แนวทำงกำรพัฒนำ  
        - สนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มีสินค้ำและบริกำรที่มีอัตลักษณ์และตรำสินค้ำ
ที่เด่นชัดให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตโดยใช้ตลำดน ำที่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำดโดยเฉพำะตลำดที่มีมูลค่ำสูง
พร้อมทั้งพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินค้ำท่ีมีคุณภำพและมีควำมแตกต่ำง เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถึงตลำดต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในตลำดต่ำงประเทศ  



 
 

หน้า ๑๒ จาก ๑๒ 

 

        - สร้ำงและพัฒนำตลำดในประเทศส ำหรับสินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำนและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลำดสินค้ำส ำหรับ กลุ่มเฉพำะ เช่น สินค้ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
สินค้ำเกษตรอินทรีย ์สินค้ำส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นต้น  
        - ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสำหกิจชุมชนในกำร
ขยำยช่องทำงกำรตลำดผ่ำนกำรใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบน อินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลใน
กำรเข้ำถึงและขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจนพัฒนำศูนย์ กระจำยสินค้ำที่มีมำตรฐำน
ในทุกภูมิภำค และมีระบบเทคโนโลยีที่ ทันสมัยในกระบวนกำรกระจำยสินค้ำโดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคเอกชน  
        - สร้ำงควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรในกำรออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งใน
ด้ำนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับตลำด ภำษำ วัฒนธรรม เครือข่ำยพันธมิตร กำรค้ำกำรลงทุน และกฎระเบียบด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุนของประเทศ เป้ำหมำย รวมทั้งพัฒนำแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึงตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพ ส ำหรับสินค้ำ
และบริกำรของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมกำรค้ำ และกำรบริกำรชำยแดนเพ่ือสนับสนุน
กำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภำค กับเศรษฐกิจโลก  
     • เป้ำหมำยของแผนย่อย  
        - เป้ำหมำยที่ ๒ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
          ของประเทศไทยดีขึ้น  
        - เป้ำหมำยที่ 3 กำรขยำยตัวกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำง 
          และขนำดย่อมเพ่ิมข้ึน 
     • กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
        - อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศโดย IMD  
          อันดับที่ ๑ ใน ๕  
        - สัดส่วนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำร 
          ส่งออกรวมของประเทศ ไมต่่ ำกว่ำร้อยละ ๒๕ 

3) แผนย่อย 3.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ 
     และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
    • แนวทำงกำรพัฒนำ  
       - ส่งเสริมกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลในกำรสร้ำง โอกำส  

ให้ภำคธุรกิจ โดยพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ สถิติ ผลกำรวิจัยและพัฒนำ ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กำรตลำดและนวัตกรรม ให้สำมำรถด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ที่มี ควำมซับซ้อน ซึ่งรวมถึงกำร
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณำกำร และต่อเนื่อง   
ให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ผู้ประกอบกำร ชุมชน และเกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล 
ข่ำวสำรที่จ ำเป็นต่อกำรวำงแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรของวิสำหกิจประเภทต่ำง ๆ  

- สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และ 
สถำบันวิชำกำรทั้งในและระหว่ำงประเทศ ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ ผู้ประกอบกำรร่วมกัน โดยพัฒนำระบบ
และศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภำพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจ
อย่ำงเกื้อหนุนกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรที่มีขนำดและศักยภำพ ต่ำงกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและกำรพัฒนำ ร่วมกัน กำรเรียนรู้และให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภำค  กำร
ผลิตและบริกำรทั้งในระดับส่วนกลำงและชุมชน ตลอดจน ส่งเสริมกำรจัดกำร กำรผลิต และพัฒนำบุคลำกร ทำง
เทคโนโลยีชั้นสูง ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน  



 
 

หน้า ๑๓ จาก ๑๒ 

 

- สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท ำงำนร่วม ทั้งในเชิงกำยภำพและจำกกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นกำรเชื่อมต่อธุรกิจ
ระหว่ำงกัน โดยเฉพำะกำรเชื่อมโยงธุรกิจขนำดใหญ่กับธุรกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่  

- สร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  
ได้มำกขึ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน ำสินค้ำและบริกำรมำขึ้น บัญชีนวัตกรรมไทย มีกำรพัฒนำนวัตกรรม
ตำมควำมต้องกำรของ ภำครัฐ และบริกำรตรวจสอบคุณสมบัติและประกำศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย
โดยมีแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำที่ข้ึนบัญชี นวัตกรรมอย่ำงชัดเจน  
     - ยกระดับบริกำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพ ด ำเนินกำรเชิงรุก   
เพ่ือแก้จุดอ่อนและเสริมสร้ำงจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย  โดยยกระดับบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
คุณภำพของประเทศ ได้แก่ กำรก ำหนดมำตรฐำน กำรตรวจสอบและรับรอง และมำตรวิทยำ เพ่ือสนับสนุน 
กำรยกระดับสินค้ำและบริกำรที่มีควำมจ ำเป็นให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่ำงประเทศ เพ่ิมบทบำท 
กำรเป็นผู้ร่วมก ำหนดมำตรฐำนในเวทีสำกล สร้ำงกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ขึ้นทะเบียนมำตรฐำนให้มำกข้ึน สำมำรถส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและควำมปลอดภัย ตำมมำตรฐำน 
หรือควำมต้องกำรเฉพำะของผู้ซื้อก ำหนด อันจะท ำให้สินค้ำและบริกำรนั้นสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก 
โดยเฉพำะตลำดคุณภำพสูง หรือตลำดเฉพำะกลุ่ม  

• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   - อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุน 
     และควำมสอดคล้องของนโยบำยดีขึ้น  
   - กำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
   - กำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับกำรยกระดับ  
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   - อันดับนโยบำยของภำครัฐที่มีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำน      
     กำรสนับสนุนและควำมสอดคล้องของนโยบำย อันดับที่ 15  
   - อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     ทั้งหมด ขยำยตัวอย่ำงน้อยร้อยละ ๕  
   - มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด  
     ในช่วง ๕ ปีแรก ๖๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท  
 

(3) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน  
      ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  • เป้ำหมำย : สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีข้ึนอย่ำงยั่งยืน  
  • กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
     - อันดับของประเทศด้ำนควำมยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก  
       อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 50 ประเทศแรกของโลก  
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2) แผนย่อย 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 • แนวทำงกำรพัฒนำ  
        - ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนำและส่งเสริมโรงงำน

อุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม และเมืองอุตสำหกรรม ตำมแนวทำงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้ำงกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งกำรเพำะปลูก ปศุสัตว์ และประมง 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และก ำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลำก สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกำรผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมำตรกำรเพ่ือจ ำกัดกำรใช้เทคโนโลยี 
หรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำมช่วงเวลำที่เหมำะสม พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มีมำตรฐำนตำมแนวทำงกำรท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน โดยส่งเสริม
ทั้งอุปสงค์และอุปทำนและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
กำรขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ  ทั้งด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยที่ประกอบด้วย
สมำชิกจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลย  ีและนวัตกรรม 
ด้ำนฐำนข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีกำร ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดยกำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ 
มำตรกำรทำงสังคม และกำรบังคับใช้กฎหมำย เพ่ือกระตุ้นให้เกิด กำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน  

• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   - กำรบริโภคและกำรผลิตของประเทศมีควำมยั่งยืนสูงขึ้น  
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   - ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน  

3) แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร 
             ต่อสภาพภูมิอากาศ  

• แนวทำงกำรพัฒนำ  
   - ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  
   - มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง 
     พ้ืนฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน  
• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   - กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   - ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมในสำขำพลังงำนและขนส่ง 
     สำขำกระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และสำขำกำร 
     จัดกำรของเสียลดลง อย่ำงน้อยร้อยละ 12 จำกกรณีปกต ิ 
 

4) แผนย่อย 3.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
     และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

    • แนวทำงกำรพัฒนำ  
       - จัดกำรคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน  
       - จัดกำรคุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดิน และแหล่งน้ ำทะเล 
     คุณภำพเหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์  
       - จัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยและกำกอุตสำหกรรม 
         ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  
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• เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   - คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ระดับมำตรฐำนของประเทศไทย  

       - คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำใต้ดินและแหล่งน้ ำทะเลมีคุณภำพ 
         เหมำะสมกับประเภทกำรใช้ประโยชน์  
       - กำรจัดกำรขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรำยสำรเคมี  
         ในภำคกำรเกษตรและกำรอุตสำหกรรมมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  
     • กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
       - คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  
         ประเทศไทย ร้อยละ 35 ของพ้ืนทีเ่ป้ำหมำยทั้งหมด  
       - คุณภำพของน้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน แหล่งน้ ำทะเล และแหล่งน้ ำใต้ดิน 
         อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมกับประเภทของกำรใช้ประโยชน์ ร้อยละ 35  
         ของพ้ืนทีเ่ป้ำหมำยทั้งหมด  
       - ดัชนีประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ 0.74  

 

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  
 2.2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ  
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
     หัวข้อที่ ๑ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน  
     หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)  
  ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑ : อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร  
  ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ : อุตสำหกรรมกำรเกษตร  
  ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ : อุตสำหกรรมอำหำร  

2.2.2.2 การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ : เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้ม ี
   ประสิทธิภาพ  
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยำยบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของภำคเอกชน 
   ในกำรจัดกำรขยะอันตรำยชุมชน ตั้งแต่ต้นทำง  
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มำตรฐำนจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงเคร่งครัด ตั้งแต่กำร 
   ขออนุมัติกำรก่อสร้ำง  
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นกำรบริโภคสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือจูงใจ 
   ให้โรงงำนจัดกำรมลพิษที่ต้นทำง : มลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรม  
 

๒.๒.๓ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566- 2570) 
         ๑) เป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้า

อย่างย่ังยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” 
             เป้าหมายการพัฒนา การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

โดยยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรส ำคัญให้สูงขึ้น และสำมำรถตอบโจทย์
พัฒนำกำรของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยกับห่วงโซ่มูลค่ำของภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย รวมถึงพัฒนำระบบนิเวศ           
ที่ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนและนวัตกรรม 
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2) หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หำกมี) 
▪ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสำหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 
▪ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570   
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวดัยโสธร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

   กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ระดับจั งหวัด  ระยะ 5  ปี              
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 นี้ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมรอบกำรจัดท ำแผนเพ่ือให้
แผนมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสภำวกำรณ์ภำยในและภำยนอกประเทศ    
โดยได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี กระทรวงอุตสำหกรรม และของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก ำหนดให้กำรจัดท ำแผนจะต้องยึดและสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
นโยบำยรัฐบำล รวมทั้งแผนรำยสำขำ/เฉพำะด้ำนต่ำง ๆ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งกำร
ของนำยกรัฐมนตรี  
   ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนโดยด ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำร
มีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ภำครัฐ องค์กรเอกชน และภำคประชำชน ที่เกี่ยวข้อง มีกำรประชุม
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระดับจังหวัด มีกำรประเมินวิเครำะห์สถำนกำรณ์โลก 
สถำนกำรณ์ประเทศไทย สถำนกำรณ์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สถำนกำรณ์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงเข้ำกับ
นโยบำยแนวทำงกำรพัฒนำประเทศไทย ได้แก่ แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580)            
กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติรำชกำร       
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี             
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสำหกรรม และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 
และร่วมกันระดมควำมคิดเห็นทบทวนศักยภำพและควำมต้องกำรของจังหวัดยโสธร กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม เป้ำประสงค์ ประเด็นกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ ปัญหำส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชนและต้องได้รับกำรแก้ไข แล้วน ำมำวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ
ของจังหวัดยโสธร และวำงแผนกำรพัฒนำโดยยึดหลักกำรพัฒนำตั้งแต่ ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ และควำม
สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 
 

   ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
        3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

       1) ความเป็นมา  
 เมืองยโสธร เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ ำชี ได้ชื่อว่ำ เมืองบั้งไฟ มีอดีตอันล้ ำค่ำ 

และยำวนำนกว่ำ 200 ปี ยโสธรมีประวัติควำมเป็นมำอันยำวนำนเกี่ยวพันกับเมืองหนองบัวลุมภูนครเขื่อนขัณฑ์
กำบแก้วบัวบำนและเกี่ยวพันกับเมืองอุบลฯ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ได้พบร่องรอยกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์    
จำกยุคประวัติศำสตร์ต่อเนื่องกันมำจนถึงยุคปัจจุบัน ชุมชนโบรำณส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตทุ่งรำบโล่งหรือบริเวณ
ขอบชำยทุ่งติดกับพ้ืนที่โคกและป่ำ ได้แก่ ชุมชนโบรำณชำยขอบทุ่งกุลำร้องไห้ ในเขตอ ำเภอมหำชนะชัย และ
อ ำเภอค้อวัง เช่น ชุมชนโบรำณที่บ้ำนหัวเมือง บ้ำนคูเมือง บ้ำนคูสองชั้น ในเขตอ ำเภอมหำชนะชัย ชุมชน
โบรำณบ้ำนน้ ำอ้อม บ้ำนโพนแพง บ้ำนหมำกมำย บ้ำนแข้ บ้ำนโพนเมือง ในเขตอ ำเภอค้อวัง ประมำณปี พ.ศ. 2314 
พระเจ้ำตำเจ้ำพระวอเสนำบดีเก่ำนครเวียงจันทน์ อพยพครอบครัวและบริวำรหนีมำเพ่ือตั้งรกรำกใหม่ เนื่องจำก
ไม่พอใจเจ้ำนครคนใหม่ โดยใช้ชื่อเมืองใหม่ว่ำ เมืองหนองบัวลุมภู ขณะเดียวกันพระเจ้ำศิริบุญสำร ซึ่งเป็น     
เจ้ำนครเวียงจันทน์อยู่เกิดหวำดระแวงจึงยกกองทัพจำกนครเวียงจันทน์ มำปรำบปรำม พระเจ้ำตำถูกข้ำศึกยิงด้วย
อำวุธปืน และฟันด้วยดำบจนถึงแก่พิรำลัยในที่รบ เจ้ำพระวอ เจ้ำค ำผง  และเจ้ำฝ่ำยหน้ำผู้เป็นน้องทั้ง 2  
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ของเจ้ำพระวอ อีกทั้ง เจ้ำก่ ำเจ้ำทิดพรมได้ยกทัพฝ่ำหนีออกจำกเมืองหนองบัวลุมภูไปพ่ึงพำเจ้ำนครจ ำปำศักดิ์  
ขบวนทัพของเจ้ำพระวอได้เดินทำงตำมลุ่มน้ ำชีมำพักกับเจ้ำค ำสู ผู้ปกครองบ้ำนสิงห์ท่ำ (ปัจจุบัน คือ จังหวัดยโสธร) 
ภำยหลังต่อมำเจ้ำพระวอด ำริว่ำหำกอยู่กับ เจ้ำค ำสูแล้ว ถ้ำเวียงจันทน์ยกทัพมำก็จะเป็นกำรล ำบำก และจะเกิด
ศึกสงครำมกันต่อไป เมื่อประชุมตกลงกันแล้ว จึงได้พำไพร่พลอพยพลงไปตำมล ำน้ ำชี และสร้ำงเมืองใหม่ที่ดอนวังกอง 
เขตนครจ ำปำศักดิ์ ตำมรับสั่งของพระเจ้ำองค์หลวงเจ้ำนครจ ำปำศักดิ์  โดยเจ้ำพระวอ ให้ขุดคูสร้ำงค่ำยขึ้น
เรียกว่ำค่ำยบ้ำนดู่บ้ำนแก  

พ.ศ. 2354 เจ้ำพระยำพิชัยรำชขัตติยวงศำถึงแก่พิรำลัย พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ 
นภำลัยโปรดให้เจ้ำหนู หลำนเจ้ำนครจ ำปำศักดิ์ ครองนครจ ำปำศักดิ์สืบไป ฝ่ำยเจ้ำรำชวงศ์สิงห์ บุตรเจ้ำพระยำ
พิชัยรำชขัตติยวงศำ กลับมำอยู่บ้ำนเดิมคือบ้ำนสิงห์ท่ำ และได้น ำเอำอัฐิของเจ้ำพระยำพิชัยรำชขัตติยวงศำ       
กลับมำด้วย แนะน ำมำก่อเจดีย์บรรจุไว้ที่วัดมหำธำตุ ใกล้กับพระธำตุพระอำนนท์ซึ่งยังปรำกฏอยู่จนปัจจุบัน  

พ.ศ. 2357 พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
ให้ยกบ้ำนสิงห์ท่ำขึ้นเป็นเมืองและพระรำชทำนนำมว่ำ เมืองยศสุนทร ให้เจ้ำรำชวงศ์สิงห์เป็นเจ้ำครองเมือง           
มีรำชทินนำมว่ำ พระสุนทรรำชวงศำ เป็นเจ้ำเมืองคนแรกของเมืองยโสธร ค ำว่ำ ยศสุนทร ต่อมำกลำยเป็น ยะโสธร 
มีควำมหมำยว่ำ ทรงไว้ซึ่งยศ แต่กำรเขียนหรือกำรเรียกสั้นๆ ว่ำ ยะโส ไม่เป็นที่ไพเรำะหูและไม่เป็นมงคลนำม 
ร.ต.ท.พวง ศรีบุญลือ นำยอ ำเภอยะโสธร (พ.ศ. 2500 – 2513) ได้มีหนังสือขอให้เขียนชื่อเสียใหม่เป็น “ยโสธร” และ
ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงมหำดไทย โดยควำมเห็นชอบของรำชบัณฑิตยสถำน ให้เปลี่ยนได้ และใช้มำจนบัดนี้ 

ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อเกิดศึกเจ้ำอนุวงศ์เวียงจันทน์  
เมืองยโสธรก็ได้รับเกณฑ์เข้ำร่วมศึกครั้งนี้ด้วยและได้ชัยชนะ จึงได้รับพระรำชทำนเชลยเมืองเวียงจันทน์ 500 ครอบครัว 
และพระรำชทำนปืนใหญ่ไว้ส ำหรับเมืองหนึ่งกระบอกชื่อว่ำ ปืนนำงป้อง ยังปรำกฏอยู่ที่ศำลหลักเมืองยโสธร มำจนถึง
ปัจจุบัน เมื่อพระสุนทรรำชวงศำได้เป็นเจ้ำเมืองแล้ว ได้น ำศิลำจำกบ้ำนแก้งหินโงมมำสร้ำงพระพุทธบำทจ ำลอง 
แล้วสร้ำงวัดป่ำอัมพวัน และวัดกลำงศรีไตรภูมิไว้เป็นวัดคู่เมือง 
              ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2417 ได้เกิดศึก
ฮ่อยกก ำลังมำตีเมืองหนองคำย เมืองยโสธรถูกเกณฑ์ให้ยกก ำลังไปสมทบ กองทัพจำกกรุงเทพฯ เป็นจ ำนวน 500 คน 
ต่อมำเม่ือปี พ.ศ. 2426 พวกฮ่อได้ยกก ำลังมำตั้งอยู่ที่ทุ่งเชียงค ำ เมืองยโสธรได้รับเกณฑ์ให้เอำก ำลังช้ำง ม้ำ โค 
ต่ำงๆ ไปเป็นพำหนะบรรทุกเสบียงไปเลี้ยงกองทัพ พ.ศ. 2433 สมัยรัชกำลที่ 5 ได้มีกำรจัดรูปกำรปกครองใหม่        
หัวเมืองอีสำนชั้นเอก โท ตรี และจัตวำ ถูกรวมเข้ำด้วยกันเรียกว่ำ กอง ส ำหรับเมืองยโสธรถูกรวมเข้ำอยู่ใน      
หัวเมืองฝ่ำยตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้ำหลวงตั้งกองว่ำรำชกำรอยู่ที่เมืองอุบล ประกอบด้วยหัวเมือง 12 หัวเมือง คือ 
อุบลรำชธำนี กำฬสินธุ์ สุวรรณภูมิ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ภูแล่นช้ำง กมลำไสย เขมรำฐ หนองสองคอน ดอนดง 
ยโสธร และศรีสะเกษ ซึ่งข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ              

ในปี..พ.ศ..2436.เกิดกรณีพิพำทระหว่ำงไทยกับฝรั่งเศส.ฝรั่งเศสได้ยกก ำลังจำก 
เมืองญวนมำตีเมืองสมโบกของไทย เมืองยโสธรได้ถูกเกณฑ์ให้ไปช่วยรักษำเขตแดนโดยน ำก ำลังไปสมทบ
กองทัพจำกกรุงเทพฯ  สำมกองทัพ กองทัพละ 1,000 คน 

พ.ศ. 2443 ได้ยุบเลิกมณฑลอีสำน เมืองยโสธรได้รวมเข้ำกับเมืองอุบล โดยแยกออก 
เป็น 2 อ ำเภอ คือ อ ำเภออุทัยยโสธร ภำยหลังเป็นอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว และอ ำเภอประจิมยโสธร ภำยหลังเป็น
อ ำเภอยโสธร ในปี พ.ศ. 2456 ได้เปลี่ยนชื่ออ ำเภออุทัยยโสธร เป็นอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว เปลี่ยนชื่ออ ำเภอ
ประจิมยโสธร เป็นอ ำเภอยโสธร เมืองยโสธร จึงลดฐำนะจำกเมืองมำเป็นอ ำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ 

พ.ศ. 2494 กระทรวงมหำดไทยได้ริเริ่มขอตั้งอ ำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด จนกระทั่ง 
ถึงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2515 จึงได้มีประกำศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ตั้งอ ำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2515 โดยแยกอ ำเภอยโสธร อ ำเภอกุดชุม อ ำเภอเลิงนกทำ อ ำเภอ ค ำเขื่อนแก้ว อ ำเภอ
มหำชนะชัย อ ำเภอป่ำติ้ว และของจังหวัดอุบลรำชธำนี รวมกันเป็นจังหวัดยโสธร จังหวัดที ่71 ของประเทศไทย 
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๒) ลักษณะทางกายภาพ 
  2.1) ที่ตั้ง จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่ำง 

เส้นแวงที่ 104 และ 105 องศำตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 และ 16 องศำเหนือ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 
โดยทำงรถยนต์ประมำณ 531 กิโลเมตร (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 1, 2, 202) และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ยโสธร อ ำนำจเจริญ) 

  2.2) ขนาดพื้นที่ จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ 4,161.664 ตำรำงกิโลเมตร หรือ  
2,601,040 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ (321 ล้ำนไร่) และคิดเป็นร้อยละ 12.89  
ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ อ ำนำจเจริญ และยโสธร) 

 

ตารางแสดงจ านวนพ้ืนที่จังหวัดยโสธร และระยะทางจากอ าเภอสู่ตัวจังหวัดยโสธร (รายอ าเภอ) 

        ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย  
 

 2.3) ภูมิประเทศและภูมิอากาศ จังหวัดมีพ้ืนที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว อยู่เหนือ 
ระดับน้ ำทะเลประมำณ ๒๒๗ ฟุต สภำพภูมิประเทศลำดเอียงจำกทิศตะวันตกลงไปทำงทิศตะวันออก พื้นที่ทำง
ตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง ภูเขำ สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีสภำพป่ำและภูเขำมีแหล่งน้ ำขนำดกลำง 
ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ล ำโพง ล ำเซบำย(ล ำน้ ำมูล) ไหลผ่ำนทำงตอนเหนือและตอนกลำง ส่วนพื้นที่ทำง
ตอนกลำงและตอนใต้เป็นที่รำบลุ่มต่ ำสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ ำ มีแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ ำชี และ
ขนำดกลำง ได้แก่ ล ำน้ ำยัง ล ำทวน(ลุ่มน้ ำชี) ไหลผ่ำนจังหวัด ลักษณะดินส่วนมำกเป็นดินปนทรำยและดินเค็ม 
มีหนอง บึง ล ำห้วย และแหล่งน้ ำขนำดเล็กอยู่ทั่วไป พ้ืนที่แหล่งน้ ำอยู่ในลุ่มน้ ำชี และลุ่มน้ ำมูล และสภำพ
ภูมิอำกำศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ ำฤดูกำล ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ     
ซึ่งจะพัดพำมวลอำกำศเย็นและแห้งจำกประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนำว ท ำให้จังหวัดยโสธร         
มีอำกำศหนำวเย็นและแห้งทั่วไป กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพำมวลอำกำศชื้นจำกทะเลและมหำสมุทร    
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนท ำให้มีฝนตกทั่วไป ฤดูกำลของจังหวัดยโสธรมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม 
และฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์อุณหภูมิสูงสุดประมำณ 41.7 องศำเซลเซียส 
ต่ ำสุดประมำณ 12.4 องศำเซลเซียส  
 
 
 

  

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

ระยะทาง (กม.) 
ไร่ ตร.กม. 

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

รวม 2,601,040.00 4,161.664 - 
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2.4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในปี พ.ศ. ๒๕๖2 จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ทั้งหมด  
2,601,040 ไร่ มีเนื้อที่ป่ำไม้ 225,367 ไร่ เนื้อที่ถือครองทำงกำรเกษตร จ ำนวน 1,717,734 ไร่ แบ่งเป็น
ที่ นำข้ำว  1,375,802 ไร่  ที่ พืช ไร่  142,911ไร่  ที่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น  104,103 ไร่  ที่ สวนผักและ             
ไม้ดอกไม้ประดับ 5,230ไร่ และที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรอ่ืน ๆ 89,688 ไร่ ส่วนเนื้อที่นอกกำรเกษตรมี 
657,939 ไร่ 

 

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

เน้ือที่ท้ังหมด 2,601,040 2,601,040 2,601,040 2,601,040 2,601,040 
เน้ือที่ป่าไม้ 250,340 246,724 236,104 225,368 225,367 
เน้ือที่ถือครองทางการเกษตร 1,717,714 1,718,452 1,718,036 1,717,950 1,717,734 

ที่นำ 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 
ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 103,953 104,104 104,192 104,168 104,103 
ที่สวนผักและดอกไม ้ 5,262 5,251 5,237 5,235 5,230 
เนื้อท่ีกำรใช้ประโยชน์ทำง
กำรเกษตรด้ำนอ่ืน ๆ 

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

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

ที่มำ : : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 

๓) เขตการปกครองและประชากร 
  3.1) อาณาเขต จังหวัดยโสธรมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

                         ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดำหำร 
                         ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดอ ำนำจเจริญและอุบลรำชธำนี  
                                 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ  
                         ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

                      

 

 

 

 
 

ภาพแสดงที่ต้ังและขอบเขตของจังหวัดยโสธร 
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3.2) การปกครอง 
            3.2.1) จังหวัดยโสธร แบ่งกำรปกครองออกเป็น 9 อ ำเภอ ประกอบด้วย 

อ ำเภอเมืองยโสธร อ ำเภอเลิงนกทำ อ ำเภอไทยเจริญ อ ำเภอกุดชุม อ ำเภอทรำยมูล อ ำเภอป่ำติ้ว อ ำเภอค ำ
เขื่อนแก้ว อ ำเภอมหำชนะชัย และอ ำเภอค้อวัง โดยมี 78 ต ำบล และ 885 หมู่บ้ำน โดยมีชุมชนในเขต
เทศบำลเมืองยโสธร จ ำนวน 23 ชุมชน 

  3.2.2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3 รูปแบบ ประกอบด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำล 24 แห่ง และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 63 แห่ง รวมทั้งหมด 88 แห่ง 
 

ตารางแสดงจ านวนต าบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 
1 เมืองยโสธร 17 190 1 - 1 5 12 
2 เลิงนกทำ 10 145 - - - 9 3 
3 ค ำเขื่อนแก้ว 13 115 - - - 2 12 
4 มหำชนะชัย 10 103 - - - 1 10 
5 กุดชุม 9 128 - - - 1 9 
6 ป่ำติ้ว 5 57 - - - 1 5 
7 ค้อวัง 4 45 - - - 1 4 
8 ทรำยมลู 5 54 - - - 2 4 
9 ไทยเจริญ 5 48 - - - 1 4  

รวม 78 885 1 - 1 23 63 
        ที่มา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดยโสธร  
 

3.2.3) การบริหารราชการจังหวัดจังหวัดยโสธร มีการบริหารราชการ 
ในจังหวัดประกอบด้วย 
            1) รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคระดับจังหวัด จ ำนวน 3๔ หน่วยงำน  
มีจ ำนวนขำ้รำชกำร จ ำนวน 2,405 คน และลูกจ้ำงประจ ำ 148 คน (ข้อมูล ณ 1 เมษำยน 2563) 
            ๒) รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ระดับจังหวัดที่ปฏิบัติงำนในจังหวัด 
จ ำนวน ๓7 หน่วยงำน 
            ๓) รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 88 แห่ง แยกเป็นองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด1 แห่ง เทศบำลเมือง 1 แห่ง เทศบำลต ำบล 23 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 63 แห่ง  
           ๔) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน ๖ หน่วยงำน  
           ๕) องค์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ จ ำนวน ๘ หน่วยงำน  
  จังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลำยลักษณะเพ่ือพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต 
และส่งเสริมอำชีพ ได้แก่มูลนิธิ สมำคม สโมสรชมรม และกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ซึ่งองค์กรที่เด่นชัด และมีบทบำท 
เช่น เหล่ำกำชำดจังหวัดหอกำรค้ำจังหวัดยโสธร สภำอุตสำหกรรมจังหวัด สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพจังหวัด 
สมำคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด มูลนิธิรวมสำมัคคี และกลุ่มอำชีพในพ้ืนที่ที่เป็นองค์กรพัฒนำอำชีพสร้ำงรำยได้   
ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อำทิ กลุ่มเกษตรอินทรีย ์  
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3.3) ประชากร ในปี ๒๕๖3 จังหวัดยโสธรมีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 534,500 คน 
เป็นชำย 276,016 คน คิดเป็นร้อยละ 51.64 เป็นหญิง 267,484 คน คิดเป็นร้อยละ 45.76 ควำมหนำแน่น
ของประชำกร โดยเฉลี่ย 128.43 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 

3.4) จ านวนบ้านจากทะเบียนบ้านจังหวัดยโสธร มีจ ำนวนบ้ำนจำกทะเบียนบ้ำน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 จ ำนวน 175,666 รำย โดยข้อมูลจำกปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖4 จ ำนวนบ้ำนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง 

ตารางแสดงจ านวนบ้านจากทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖3 
พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวน
บ้าน 

164,955 167,346 169,918 172,417 174,630 
(ณ 17 ส.ค.62) 

176,783 
(ณ 30เม.ย. 64) 

ที่มำ : รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน กรมกำรปกครอง, ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดยโสธร 
 

๔) ข้อมูลเศรษฐกิจ  
         4.1) ด้านการค้า กำรค้ำของจังหวัดยโสธรโดยเฉพำะกำรค้ำข้ำวมีหนำแน่นที่ชุมชน
เทศบำลเมืองยโสธร เทศบำลต ำบลกุดชุมพัฒนำ เทศบำลต ำบลเลิงนกทำ เทศบำลต ำบลค ำเขื่อนแก้ว สินค้ำที่มี
ชื่อเสียง ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ ปลำส้ม ถั่วลิสง แตงโมอินทรีย์ หมอนขวำนผ้ำขิด ผ้ำไหมลำยลูกหวำย ผ้ำ
ไทยท้องถิ่น จักสำนไม้ไผ่กระติบข้ำว 

จังหวัดยโสธรมีศูนย์กำรค้ำและตลำดสินค้ำและบริกำรที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เช่น        
นำนำภัณฑ์พลำซ่ำ, บิ๊กแคทมำร์ทยโสธร, บริษัทพรวิทยำเซ็นเตอร์ จ ำกัด, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยโสธร, แม็คโคร 
สำขำยโสธร และเทสโก้ โลตัส ยโสธร       

4.2) ด้านการลงทุน  
(ข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) 

(1) แผนงำนปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิม
พระเกียรติ โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต 2 อุบลรำชธำนี และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
จังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำร ซึ่งได้เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 และปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมแผนงำน โดยพ้ืนที่ด ำเนินกำรเป็นถนนโครงกำร 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ของ
จังหวัดยโสธรคือ ถนนแจ้งสนิท โดยระยะที่ 1 ตั้งแต่หน้ำสถำนีต ำรวจภูธรเมืองยโสธรถึงสี่แยกไฟแดงหน้ำที่ว่ำ
กำรอ ำเภอ เมืองยโสธร (ระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร) และระยะที่ 2 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคัดเลือกช่วง
เส้นทำงด ำเนินกำร (ระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร) 

(2) โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำภำยในประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (งบผูกพันปี 2564 – 2566) คือ โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำชี 
บ้ำนฟ้ำหยำด หมู่ที่ 2,4 ต ำบลฟ้ำหยำด อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองยโสธร 

(3) โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำภำยในประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (งบผูกพันปี 2565 – 2567) ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองยโสธร ได้แก่ 

(3.1) โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมล ำเซบำย บ้ำนเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 
ต ำบลเชียงเพ็ง อ ำเภอป่ำต้ิว 

(3.2) โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำชี (ระยะที่ 2) บ้ำนดอนมะยอม 
หมู่ที่ 4 ต ำบลสงเปือย อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว 
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(3.3) โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมล ำเซน้อย บ้ำนเซซ่ง หมู่ที่ 4 
ต ำบลเชียงเพ็ง อ ำเภอป่ำต้ิว 

(3.4) โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ ำชี บ้ำนแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 
ต ำบลค้อเหนือ อ ำเภอเมืองยโสธร 

(4) โครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน้ ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองยโสธร ระยะที่ 1 
อ ำเภอเมืองยโสธร 
 

4.3) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดยโสธรได้ก ำหนดให้กำรท่องเที่ยวเป็นจุดเน้นทำง
ยุทธศำสตร์ ควบคู่ไปกับกำรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และเมืองประเพณีวัฒนธรรมวิถีอีสำนโดยจังหวัดยโสธรได้
ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรท ำให้เศรษฐกิจของจังหวัดขยำยตัวขึ้น
เนื่องจำก เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำกหลำยทั้งในเชิงประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน/โบรำณวัตถุ แหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรม ประเพณีและศำสนำ มี 7 สิ่งมหัศจรรย์ยโสธรงำนประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ท่ีมีแห่งเดียวในโลก 

เมื่อพิจำรณำผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สำขำที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำรปี 2562 
มีมูลค่ำอยู่ที่ 119 ล้ำนบำท ซึ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจำกปี 2559 2560 และ 2561 ที่มีมูลค่ำอยู่ที่ 79 ล้ำนบำท 
96 ล้ำนบำท และ 109 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และเมื่อพิจำรณำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวพบว่ำ ตั้งแต่ ปี 2559 
2562 มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คือ 646.85 ล้ำนบำท 776.33 ล้ำนบำท 862.35 
ล้ำนบำท และ 832.46 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ แต่ปี 2563 มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 325 ล้ำนบำท อันเป็น
ผลมำจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ซึ่งสอดคล้องกับ    
จ ำนวนนักท่องเที่ยวระหว่ำงปี 2559 – 2563 ที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559, 2561       
แต่ปี 2562, 2563 มีจ ำนวนลดลง 
 

4.3.1) จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ ระยะเวลาการพ านักและค่าใช้จ่าย 
 

   

ปี 

จ านวนนักท่องเที่ยว 
รายได้  

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาพ านักเฉลี่ย (วัน) 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่  
(บาท/คน/วัน) รวมทั้งสิ้น  

(คน) 
ชาวไทย  
(คน) 

ชาวต่างชาติ  
(คน) ชาวไทย ชาวต่างชาติ ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

2559 523,642 510,964 12,678 646.85 2.06 2.44 798.98 1,150.92 
2560 571,302 556,894 14,408 743.39 2.11 2.38 933.04 1,202.83 
2561 628,504 612,731 15,773 862.35 2.11 2.40 849.09 1,238.89 
2562 525,920 512,445 13,475 733.05 2.10 2.35 984.45 1,293.47 
2563 

 
113,986 113,986 113,986 113,986 - - - - 

2564 
(ม.ค.-ก.ค. 64) 

119,042 119,042 0 127.79 - - -  

       ที่มำ : ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดยโสธร 
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4.3.2) โรงแรม/ที่พัก ข้อมูลจำกที่ท ำกำรปกครองจังหวัดยโสธร พบว่ำ 
จ ำนวนโรงแรม/ที่พักในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 มีจ ำนวน 105 แห่ง ซึ่งลดลงจำกปี พ.ศ. 2562              
ที่มีจ ำนวน 107 แห่ง อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดยโสธรยังมีศักยภำพและควำมพร้อมของโรงแรม/ที่พักในกำร
รองรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทำงมำแวะพัก 

 

 

 
 

 
 

4.๔) ด้านการผลิต  
 4.๔.1) การเกษตร  
           - พื้นที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  จังหวัดยโสธรมี พ้ืนที่ 

2,601,040 ไร่ ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเป็นเกษตรกร ท ำนำ ปลูกพืช และเลี้ยงปศุสัตว์พ้ืนที่กำรประโยชน์
ทำงกำรเกษตร ในปี ๒562 มี 2,060,386 ไร่ เป็นที่นำ 1,465,754 ไร่ พืชไร่ 306,682 ไร่ ไม้ยืนต้น 
276,652 ไร่ ไม้ผล 6,974 ไร่ พืชสวน 1,207ไร่ ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,551 ไร่ พืชน้ ำ 
28 ไร่ สถำนที่เพำะเลี้ยง สัตว์น้ ำ 511 ไร่ และเกษตรผสมผสำน/ไร่นำสวนผสม 27 ไร่ 

- การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้ำว ยำงพำรำ มัน
ส ำปะหลัง อ้อยโรงงำน แตงโม ถั่วลิสง ข้ำวโพด หอมแดง เป็นต้น 
ข้าวโพด หอมแดง เป็นต้น  

(1) ข้าว  
พื้นที่ปลูกข้าว 

รายการสถติ ิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
พื้นที่ปลกูข้ำวนำปีทั้งหมด  
ของจังหวดั(ไร่)  

1,463,759  1,422,846  1,399,481  1,348,139  1,342,345  1,338,008  1,356,750  

พื้นที่ปลกูข้ำวนำปรัง  
ทั้งหมดของจังหวดั(ไร่)  

56,562  50,502  65,078  56,160  70,121  83,137  47,233  

 
ผลผลิตข้าว 

รายการข้อมูล ปี ๒๕58 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลผลิตข้ำวนำปี (ตัน)  553,438  547,298  600,981  546,639  456,617  445,245  485,602  
ผลผลิตข้ำวนำปี  
เฉลี่ยต่อไร ่(กก.)  

415  436  430  436  420  420  425  

ผลผลิตข้ำวนำปรัง (ตัน)  32,919  27,776  35,988  35,239  39,805  45,975  29,897  
ผลผลิตข้ำวนำปรัง  
เฉลี่ยต่อไร ่(กก.)  

582  550  583  560  565  620  625  

 

(2) มันส าปะหลัง  
พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 

รายการสถติ ิ ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  
พื้นที่ปลกูมันส ำปะหลังทั้งหมด
ของจังหวดั(ไร่)  

102,314  96,975  95,859  101,244  103,155  104,313  91,717  

 
ผลผลิตมันส าปะหลัง 

ที่มำ : ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดยโสธร 
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รายการข้อมูล ปี ๒๕58 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลผลิตมันส ำปะหลัง (ตัน)  217,013 332,711 268,071 347,977 361,455 364,052 - 
ผลผลิตมันส ำปะหลัง  
เฉลี่ยต่อไร ่(กก.)  

4,250 3,895 3,550 3,437 3,504 3,490 - 

 
(3) อ้อยโรงงาน  

พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน 
รายการสถติ ิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

พื้นที่ปลกูออ้ยโรงงำนทั้งหมดของ
จังหวัด(ไร่)  

38,562 43,883 44,084 48,680 52,315 65,500 65,551 

 
 
 

ผลผลิตอ้อยโรงงาน 
รายการข้อมูล  ปี ๒๕58 ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลผลิตอ้อยโรงงำน (ตัน)  274,560 281,245 299,700 321,530 348,690 386,702 - 
ผลผลิตอ้อยโรงงำน  
เฉลี่ยต่อไร ่(กก.)  

9,500 9,600 9,650 9,675 9,850 9,850 - 

 
(4) ปาล์มน้ ามัน  

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
รายการสถติ ิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
พื้นที่ปลกูปำล์มน้ ำมันทั้งหมดของ
จังหวัด(ไร่)  

1,782 1,883 3,530 3,620 3,685 4,107 4,107 

 
ผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

รายการข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลผลิตปำล์มน้ ำมัน(ตัน) 1,799 2,364 2,500 - 2,835 3,935 3,905 - 
ผลผลิตปำล์มน้ ำมันเฉลี่ย ต่อไร่ 
(กก.) 

1,024 1,249 1,200 1,120 1,079 1,060 - 

 
(๕) ยางพารา 

พื้นที่ปลูกยางพารา 
รายการสถติ ิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
พื้นที่ปลกูยำงพำรำทั้งหมด  
ของจังหวดั(ไร่) 

97,229  100,658  101,729  101,729  102,351  112,520  117,083 

ผลผลิตยาง 
รายการข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลผลิตยำงพำรำ(ตัน) 17,094 15,842 16,605 16,200 15,994 21,600 - 
ผลผลิตยำงพำรำเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 210  208  210  210  207  204  - 

 
 
 
 
 
 

(๖) แตงโม 
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พื้นที่ปลูกแตงโม 
รายการสถติ ิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
พื้นที่ปลกูแตงโมทั้งหมด  
ของจังหวดั(ไร่) 

97,229  100,658  101,729  102,351  112,520  117,083  117,083  

ผลผลิตแตงโม 
รายการข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลผลิตแตงโม (ตัน) 17,094 15,842 16,605 16,200 15,994 21,600 - 
ผลผลิตแตงโมเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 210 208 210 210 207 204 - 

 
(๗) ถั่วลิสง 

พื้นที่ปลูกถั่วลิสง 
รายการสถติ ิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
พื้นที่ปลกูถั่วลิสงทั้งหมด  
ของจังหวดั(ไร่) 

97,229 100,658 101,729 102,351 112,520 117,083 117,083 

ผลผลิตถั่วลิสง 
รายการข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผลผลิตถั่วลิสง (ตนั) 17,094 15,842 16,605 16,200 15,994 21,600 - 
ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ (กก.) 210 208 210 210 207 204 - 

 
(๘) การปศุสัตว์ 

ชนิดสัตว ์ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
โคเนือ้ 79,984 19,142 109,925 22,118 112,699 22,602 133,144 25,772 
กระบอื 21,091 5,005 28,751 5,976 28,848 5,973 27,092 6,060 
สุกร 51,169 1,691 54,967 1,772 53,837 1,776 51,044 1,880 
ไก่ 1,336,913 29,705 1,656,811 34,093 1,628,299 33,911 1,575,928 36,238 
เป็ด 62,275 2,482 152,988 6,777 150,581 6,775 143,751 6,781 
แพะ 91 11 157 18 190 19 775 50 

 
4.๔.๒) ภาคอุตสาหกรรม  

            (1) โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร มีโรงงำนที่ได้รับอนุญำต   
ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.๒๕๓๕ ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖5 จ ำนวนทั้งสิ้น 213 โรงงำน    
เงินลงทุนรวม ๔,951.16 ล้ำนบำท คนงำนจ ำนวน ๓,827 คน โรงงำนอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่มีทั้งขนำดเล็ก
จนถึงขนำดใหญ่ ซึ ่งเป็นอุตสำหกรรมที ่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ  เช่น ยำงพำรำ ข้ำวหอมมะลิ         
ชุดชั้นในสตรียี่ห้อซำบีน่ำ เป็นต้น 

ตารางแสดงขนาดโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ที ่ พ.ศ. 
โรงงานขนาดเล็ก 

(แห่ง) 
โรงงานขนาดกลาง

(แห่ง) 
โรงงานขนาดใหญ่  

(แห่ง) 
จ านวนแรงงานในโรงงาน 

(คน) 
1 ๒๕๖๑ 282 15 ๓ ๔,541 
2 2562 293 15 3 4,619 
3 2563 181 13 3 3,637 
4 2564 187 13 3 3,689 
5 2565 197 13 3 3,827 

 หมำยเหตุ : *จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมลดลง เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยออกจำกทะเบียนโรงงำน ตำม พ.ร.บ.โรงงำน (ฉบับที่ 2 )        
 พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2562 ก ำหนดให้โรงงำนที่มีก ำลังเครื่องจักรต่ ำกว่ำ 50 แรงม้ำ หรือมีคนงำน 
 น้อยกว่ำ 50 คน ไม่เข้ำข่ำยเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม 
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 โดยมีหมวดอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนโรงงำนมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
 1.1) อุตสำหกรรมกำรเกษตร ได้แก่ โรงสีข้ำว อบเมล็ดพืช ท ำมันเส้น มีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น  

48 โรงงำน เงินลงทุน ๑,๘23.65 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 669 คน คิดเป็นร้อยละ 22.53 ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด 
   1.2) อุตสำหกรรมผลิตอโลหะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 41 โรงงำน        
เงินลงทุน 424.23 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 19.24 ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด 

 1.3) อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ มีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 38 โรงงำน ส ำคัญ ได้แก่ กิจกำรเกี่ยวกับหิน กรวด 
ทรำยหรือดิน ส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง กิจกำรซ่อมรองเท้ำหรือเครื่องหนัง และกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรคัดแยก
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง เงินลงทุน 
215.65 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04 ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด   
 

 

ตารางแสดงจ านวนโรงงาน เงินทุนและคนงานตามหมวดอุตสาหกรรมในจังหวัดยโสธร 

ปี 

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

จ า
นว

นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน
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รจ

้าง
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น 
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งม

้า 
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น 

เงิน
ทุน

 

กา
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้าง
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น 
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งม

้า 

จ า
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นโ
รง

งา
น 

เงิน
ทุน

 

กา
รจ

้าง
งา

น 

แร
งม

้า 

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 4,347.37 17 331,159,000 212 8}996.57 0 0 0 0 
2564 47 1,815,656,211 664 4,347.37 20 409,159,000 286 12,769.07 0 0 0 0 
2565 48 1823656211 669 46366.63 21 433159000 306 14412.57 1 2500000 30 330.00 

 

ปี 

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ 
จากกระดาษ 
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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 ๑ 335,000,000 1,400 553.97 11 165,000,000 87 2,919.80 0 0 0 0 
2564 ๑ 335,000,000 1,400 553.97 12 173,000,000 102 3,829.80 0 0 0 0 
2565 1 335,000,000 1,400 553.97 15 237000000 169 7656.15 0 0 0 0 

 

ปี 

อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
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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 1358.07 1 6500000 6 65.62 
2564 2 2,110,000 30 634.55 9 86,600,000 90 1358.07 1 6500000 6 65.62 
2565 2 2115000 30 634.55 9 86,600,000 90 1358.07 1 6500000 6 65.62 
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ปี 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอื่นๆ 
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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 
2564 0 0 0 0 11 425,080,000 156 1,226.54 34 199,500,000 134 13,259.00 
2565 0 0 0 0 10 409081000 146 1131.54 38 215650000 152 15989.00 

 

ปี 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 
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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 
2564 0 0 0 0 0 0 0 0 12 156,300,000 104 5,611.62 
2565 0 0 0 0 0 0 0 0 12 156,300,000 104 5,611.62 

 

ปี 

อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอโลหะ 
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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 
2564 5 694,400,000 253 5,655.00 4 60,970,000 83 760.50 39 381,680,000 294 7,838.24 
2565 5 694,400,000 253 5,655.00 4 60,970,000 83 760.50 41 424230000 302 8694.24 

 

ปี 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 
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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 
2564 1 6,000,000 15 94.00 0 0 0 0 4 35,500,000 72 1,364.00 
2565 1 6,000,000 15 94.00 0 0 0 0 4 35,500,000 72 1,364.00 

ที่มำ : ส ำนกังำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2565) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า ๒๙ จาก ๑๒ 

 

2) ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564 จังหวัดยโสธรมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้ำงสรรค์
เป็นของดีจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง คือ หมอนขวำนผ้ำขิด ผลิตภัณฑ์จักสำนจำก
ไม้ไผ่ เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จำกกก ผ้ำย้อมสีธรรมชำติ อำหำร ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์       
ข้ำว 5 สำยพันธุ์ และปลำส้ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่ยัง         
ไม่หมดอำยุมีจ ำนวน 255 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้  

1) ประเภทอำหำร 3 ผลิตภัณฑ์  
2) ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก 109 ผลิตภัณฑ์ 
3) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร 5 ผลิตภัณฑ์ 
4) ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำย 138 ผลิตภัณฑ์ 

 

4.๔.๓ ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจและสำขำเศรษฐกิจหลัก    

ที่ส ำคัญของจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ประกำศข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕62 พบว่ำ จังหวัดยโสธร ในปี 2562 โครงสร้ำงกำร
ผลิตตำมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร จ ำนวน 19 สำขำ มีมูลค่ำ 28,747 ล้ำนบำท 
(เพ่ิมขึ้น 1,970 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่ำอยู่ที่ 26,777 ล้ำนบำท และเพ่ิมขึ้น 742 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่ำอยู่ที่ 28,005 ล้ำนบำท) จัดเป็นล ำดับที่ 17 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นล ำดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัด และล ำดับที่ 69 ของประเทศและมีอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ปี ๒๕62 
ร้อยละ 1.08 และอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๕8 ๒๕62ร้อยละ 1.55 โดยสำขำกำร
ผลิตภำคเกษตรมีมูลค่ำ 7,146 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.86  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และ
สำขำกำรผลิตนอกภำคเกษตรเท่ำกับ 21,600 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.14 โดยสำขำกำรผลิต     
ที่มีมูลค่ำสูงสุด 5 ล ำดับแรก คือ 

 (1) สำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง จ ำนวน 7,146 ล้ำนบำท  
 (2) สำขำกำรศึกษำ จ ำนวน 4,351 ล้ำนบำท  
 (3) สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์และจักรยำนยนต์จ ำนวน 3,615 ล้ำนบำท  
 (4) สำขำกิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย จ ำนวน 2,872 ล้ำนบำท  
 (5) สำขำกำรผลิตอุตสำหกรรมจ ำนวน 2,533ล้ำนบำท  
 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.86, 15.14, 12.58, 9.99 และ 8.81 ตำมล ำดับ ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมจังหวัด ขณะที่มูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) มีจ ำนวน 62,623 ล้ำนบำท จัดเป็นล ำดับ
ที่ 20 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นล ำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด และล ำดับที่ 76 ของประเทศ 

 

5) ลักษณะทางสังคม  
         แรงงาน ในปี 2563 จังหวัดยโสธรมีประชำกรรวมทั้งสิ้น 534 ,500คน เป็นเพศ
ชำย จ ำนวน 276,016 คน เพศหญิง จ ำนวน 267,484 คน เป็นผู้อยู่ในวัยท ำงำนหรืออำยุ 15 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 387,421 คน คิดเป็นร้อยละ 72.48 ของประชำกรรวมทั้งหมด เป็นเพศชำย จ ำนวน 187,374 คน 
เพศหญิง จ ำนวน 200 ,047 คน ประกอบด้วยผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนรวม จ ำนวน 276 ,934 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 71.48 ของผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป เป็นเพศชำย 144 ,959 คน เพศหญิง 131,975 คน จ ำแนกเป็น   
ผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 272,648 คน คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของผู้อยู่ในก ำลังแรงงำนรวม ผู้ว่ำงงำน จ ำนวน 
2,203 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ผู้รอฤดูกำล จ ำนวน 2 ,083 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ส่วนผู้ไม่อยู่           
ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 110 ,487 คนคิดเป็นร้อยละ 28.52 ของผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป เป็นเพศชำย 
42,415 คน เพศหญิง 68,072 คน จ ำแนกเป็นผู้ท ำงำนที่บ้ำน จ ำนวน 15,031 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 
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ของผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำนเรียนหนังสือ จ ำนวน 29 ,938 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 และอ่ืน ๆ จ ำนวน 
65,518 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 

5.2 การประกันตนในระบบประกันสังคม ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 จังหวัดยโสธรมี
จ ำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยข้อมูลปี 2559 2563 มีจ ำนวนผู้ประกันตน
มำตรำ 33 , 39 และ 40 รวมจ ำนวน 32 ,889 คน 35 ,947 คน ๔๐,๐๘๒ คน ,42,214 คน และ 
46,318 คน ตำมล ำดับปี 2561 มีจ ำนวนผู้ประกันตนเข้ำสู่ระบบประกันสังคมเพ่ิมข้ึนสูงสุด ร้อยละ 10.32 
และ ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2562 ร้อยละ 9.72 ส ำนักงำนประกันสังคมได้รณรงค์ประชำสัมพันธ์ และ
ขยำยเครือข่ำยไปยัง บ้ำน วัด โรงเรียน และสถำนประกอบกำร นอกจำกนี้ ยังเพ่ิมศักยภำพกำรท ำ งำนของ
เครือข่ำยประกันสังคมในกำรขับเคลื่อนงำนประกันสังคมมำตรำ 40 

5.3 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาชาวบ้าน  จังหวัดยโสธร      
เป็นเมืองที่ประชำกร โดยทั่วไปสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงสงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
มีอำชีพ มีรำยได้เพียงพอ ส ำหรับกำรด ำรงชีพ และกำรด ำเนินชีวิตจะเกี่ยวข้องกับศำสนำ ควำมเชื่อ และวิถีชีวิต
ของชำวยโสธร โดยกำร ด ำเนินชีวิตของประชำชนจะด ำรงตนตำมแบบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำม มีภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคม สำมำรถปรับตัวได้ อย่ำงผสมกลมกลืนกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในยุคปัจจุบัน นอกจำกนี้ ยังมี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสินค้ำของดีที่สร้ำงสรรค์มำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น หมอนขิด เครื่องจักสำน 
เครื่องทองเหลือง ข้ำวหอมมะลิ อินทรีย์ ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย และสินค้ำอ่ืนๆ ที่เกิดจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำน ซึ่งสิ่ง
สรรค์สร้ำงเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจำก กำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้
เกิดกับคนในชุมชน ซึ่งถือว่ำเป็นกำร ด ำรงชีวิตแบบวิถีอีสำนภำยใต้แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยเห็นได้
จำกสัดส่วนคนอำยุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติ กิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ปี 2561 มีค่ำอยู่ที่ร้อยละ 
99.88 ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ ประเทศ (ร้อยละ 99.56) และสัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม
สำธำรณะเพ่ือประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น มี  ค่ำอยู่ที่ร้อยละ 99.87 ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ    
(ร้อยละ 99.54) 
 

6) โครงสร้างพ้ืนฐาน  
          ๖.๑ ไฟฟ้า 
           จังหวัดยโสธรมี 885 หมู่บ้ำน โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร ซึ่งมี
หน้ำที่จัดหำพลังงำนไฟฟ้ำเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชน มีสถำนีจ่ำยไฟฟ้ำ ที่สำมำรถจ่ำยไฟได้ 100 MVA    
จ ำนวน 1 แห่ง โหลดกำรไฟฟ้ำที่จ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับประชำชนในปัจจุบัน 44 เมกกะวัตต์ คิดเป็ น         
ร้อยละ 40 เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่ใช้ไฟฟ้ำในปัจจุบัน มีกำรให้บริกำรรับค ำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ    
ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ บริกำรแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดยโสธร มีส ำนักงำนสำขำ 
และสำขำย่อย ให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร ดังต่อไปนี้ 

1) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอ ำเภอมหำชนะชัย 
2) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำเลิงนกทำ (สังกัดกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอ ำนำจเจริญ) 
3) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 
4) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอ ำเภอกุดชุม 
5) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอ ำเภอทรำยมูล 
6) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอ ำเภอป่ำติ้ว 
7) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอ ำเภอไทยเจริญ 
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๖.๒ ประปา  
                       จังหวัดยโสธรมีส ำนักงำนประปำส่วนภูมิภำค จ ำนวน ๓ สำขำ ๒ หน่วยบริกำร 
ได้แก่ ส ำนักงำน กปภ. สำขำยโสธร, ส ำนักงำน กปภ. สำขำมหำชนะชัย, ส ำนักงำน กปภ. สำขำเลิงนกทำ, หน่วย
บริกำรป่ำติ้ว (ในสังกัดส ำนักงำน กปภ. สำขำอ ำนำจเจริญ) และหน่วยบริกำรค้อวัง บริกำรในเขตเทศบำลและ
บริเวณใกล้เคียงในชุมชน ๗ อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองยโสธร อ ำเภอกุดชุม อ ำเภอเลิงนกทำ อ ำเภอมหำชนะชัย 
อ ำเภอค้อวัง อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว และอ ำเภอป่ำติ้ว ส่วนอ ำเภอที่เหลือเป็นประปำของเทศบำลต ำบลหรือ        
ใช้ระบบปั๊มน้ ำบำดำลส ำหรับในเขตชนบท และสัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ ำประปำใช้ในครัวเรือน พบว่ำ ปี 2558 
มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 94.92 ปี 2560 ร้อยละ 98.84 และปี 2562 ร้อยละ 99.66 
 

ก าลังการผลิตและการให้บริการรวมทั้ง 4 แห่ง 
ปี พ.ศ. ก าลังผลิตที่ใช้งาน  

(ลบ.ม./วัน) 
จ านวนน้ าที่ผลิต  

(ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ าผลิตจ่าย  

(ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ าที่จ าหน่าย  

(ลบ.ม.) 
จ านวนผู้ใช้น้ าประปา  

(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 
2563 28,800 8,907,802 7,599,285 5,866,185 25,268 

               ที่มำ : กำรประปำสว่นภูมภิำคสำขำยโสธร  

๖.๓ โทรศัพท์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งมีส่วนบริกำรลูกค้ำ
จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยศูนย์บริกำรลูกค้ำ 2 แห่ง ดังนี้  

          6.3.1 ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที สำขำยโสธร ดูแลพื้นที่ อ ำเภอเมือง, อ ำเภอ
ทรำยมูล, อ ำเภอป่ำติ้ว, อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว, อ ำเภอมหำชนะชัย และอ ำเภอค้อวัง 

          6.3.2 ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที สำขำเลิงนกทำ ดูแลพื้นที่ อ ำเภอกุดชุม, 
อ ำเภอไทยเจริญ และอ ำเภอเลิงนกทำ 

อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ ปี 2562 จังหวัดยโสธร      
มีประชำกร อำยุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 237,080 คน คิดเป็นร้อยละ 53.26 และไม่ใช้ 208,070 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.74 ซึ่งมีจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ  

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

การใช้อินเทอร์เน็ต 449,967 449,551 448,537 447,405 445,150 
ใช้ (คน, ร้อยละ) 109,044 

(24.2%) 
133,196 
(29.6%) 

176,667 
(39.4%) 

196,535 
(43.9%) 

237,080 
(53.26%) 

ไม่ใช้ (คน, ร้อยละ) 340,923 
75.8% 

316,355 
(70.4%) 

271,870 
(60.6%) 

250,870 
(56.1%) 

208,070 
(46.74%) 
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๖.๔  การคมนาคมขนส่ง กำรเดินทำงมำยังจังหวัดยโสธร สำมำรถเดินทำงได้ 2 ทำง ได้แก่ 
      1) ทางรถยนต์ : จังหวัดยโสธรอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ระยะทำง           

531 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 7-8 ชั่วโมง มีถนนสำยส ำคัญ ได้แก่ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 23, 
202 และทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข 2083, 2169, 2043 โดยเส้นทำงกำรเดินทำงมี 2 เส้นทำง คือสายเก่า : 
กรุงเทพฯ -สระบุรี-นครรำชสีมำ-บ้ำนไผ่-มหำสำรคำม-ร้อยเอ็ด-ยโสธรและสายใหม่ กรุงเทพฯ-สระบุรี-
นครรำชสีมำ-ประทำย-พยัคฆ์ภูมิ-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ-ยโสธร และสำมำรถเดินทำงต่อไปยังสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยใช้เส้นทำงผ่ำนไปจังหวัดมุกดำหำรและอุบลรำชธำนี 

  2) ทางรถไฟหรือเครื่องบิน : จังหวัดยโสธรปัจจุบันยังไม่มีทำงรถไฟผ่ำนและยังไม่
มีสนำมบิน หำกต้องกำรเดินทำงโดยรถไฟหรือเครื่องบิน จะต้องโดยสำรรถไฟหรือเครื่องบินไปลงที่จังหวัด
อุบลรำชธำนี แล้วต่อรถยนต์มำที่จังหวัดยโสธร ระยะทำง 99 กิโลเมตร 

3) สถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดยโสธร มี 1 แห่ง มีรถโดยสำรประจ ำทำง      
เข้ำใช้สถำนี จ ำนวน 22 เส้นทำง เฉลี่ยวันละ 170 เที่ยว มีผู้โดยสำร เฉลี่ยวันละประมำณ 500 - 700 คน      
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2563)  

๖.๕  การสื่อสารคมนาคม 
 6.5.1 ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข จ ำนวน 9 แห่งตั้งอยู่ที่อ ำเภอเมืองยโสธร  

1 แห่ง อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว 2 แห่ง และอ ำเภอที่เหลืออ ำเภอละ 1 แห่ง ยกเว้นอ ำเภอไทยเจริญ โดยมีบริกำรที่
ให้บริกำรในปัจจุบัน ได้แก่ บริกำรรับฝำก-ส่งต่อ-น ำจ่ำยไปรษณียภัณฑ์ธรรมดำและประเภทมีหลักฐำน 
(ลงทะเบียน) และพัสดุไปรษณีย์บริกำรรับฝำกสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ EMS  

6.5.2.สถำนีวิทยุกระจำยเสียงจ ำนวน..5 แห่ง..และมีสถำนีวิทยุชุมชน
กระจำยอยู่ในต ำบลหมู่บ้ำน จ ำนวน 59 แห่ง  

6.5.3 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ ำนวน 3 แห่ง มีหนังสือพิมพ์เสียงมวลชนยโสธร, 
หนังสือพิมพ์ เอส วีไอพีหนังสือพิมพ์ โมเดรินไทมน์นิวส์, มีผู้สื่อข่ำวหนังสือพิมพ์ส่วนกลำง จ ำนวน 7 คน 
ผู้สื่อข่ำวสถำนีโทรทัศน์ทุกช่องประจ ำจังหวัด จ ำนวน 8 คน สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จ ำนวน 1 แห่ง และสถำนีเคเบิ้ลทีวี 
จ ำนวน 1 แห่ง 
 

7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.1 ทรัพยากรป่าไม้ เว็บไซต์กรมป่ำไม้ และเว็บไซต์ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม ้ 

ได้เผยแพร่ข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้แปลตีควำมจำกภำพถ่ำยดำวเทียว ปี พ.ศ. 2563 ปรำกฏว่ำพ้ืนที่ป่ำไม้แปลตีควำม
จำกภำพถ่ำยดำวเทียม ปี .ศ. 2563 ของจังหวัดยโสธร มีเนื้อที่ 221,674.84 ไร่ ร้อยละ 8.59 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ลดลงจำก ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ  

 7.2 ทรัพยากรดิน ข้อมูลจำกกรมพัฒนำที่ดิน (http://www.ldd.go.th)  
ชุดดินยโสธร เป็นกลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นดินที่เกิดจำกตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยำบชะมำทับถมบนพื้นผิวของ
กำรเกลี่ยผิวแผ่นดินเป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำย สีน้ ำตำลเข้มหรือสีน้ ำตำลปนแดงเข้ม ดินล่ำงเป็นดิน
ร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรำย สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ลึกลงไปเป็นดินร่วนหรือเหนียวปนทรำยหรือดิน
เหนียวปนทรำย สีแดงหรือสีแดงเข้ม ปฏิกิริยำดิน เป็นกรดจัดถึงเป็นกลำง (pH 5.5-7.0)  ในดินบนและเป็นกรด
จัดมำก (pH 4.5-5.0) ในดินล่ำง เนื้อดินค่อนข้ำงเป็นทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ควรปรับปรุงบ ำรุงดินโดยกำร
ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมธำตุอำหำรในดินและท ำให้สมบัติทำงกำยภำพของดินดีขึ้น ควรจัดหำแหล่งน้ ำให้
เพียงพอต่อวำมต้องกำรของพืช 
 
 
 

http://www.ldd.go.th/
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7.3 ทรัพยากรน้ า จังหวัดยโสธรมีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่ แม่น้ ำชีไหลผ่ำนพ้ืนที่
ตอนใต้ของจังหวัดบริเวณอ ำเภอเมืองยโสธร อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว อ ำเภอมหำชนะชัย และอ ำเภอค้อวัง (ควำมยำว 
110 กิโลเมตร) ไหลไปบรรจบกับแม่น้ ำมูลที่จังหวัดอุบลรำชธำนี นอกจำกนี้ ยังมีล ำห้วยส ำคัญๆ ไหลผ่ำนพ้ืนที่
ตอนเหนือและตอนกลำงของจังหวัด เช่น ห้วยสะแบก ห้วยลิงโจน ห้วยล ำโพง ล ำเซบำย ล ำน้ ำยัง ล ำน้ ำทวน 
และแหล่งน้ ำอ่ืน ๆ เช่น หนอง บึง มีอยู่ทั่วไป ซึ่งหลำยแห่งมีสภำพตื้นเขิน เก็บกักน้ ำได้ปริมำณน้อย เป็นปัญหำ
ค่อนข้ำงมำก 
 

การใช้ประโยชน์แหล่งน้ าในจังหวัดยโสธร ดังนี้  
- แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร มีแหล่งน้ ำส ำคัญคือ แม่น้ ำชี ล ำเซบำย โครงกำร 

ชลประทำนขนำดกลำง 3 แห่ง ประกอบด้วย อ่ำงเก็บน้ ำห้วยลิงโจน อ่ำงเก็บน้ ำห้วยสะแบก และอ่ำงเก็บน้ ำห้วยโพง 
- แหล่งน้ ำเพ่ือกำรประปำ แหล่งน้ ำส ำคัญ คือ แม่น้ ำชี ล ำเซบำย 
- แหล่งน้ ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม แหล่งน้ ำส ำคัญ คือ แม่น้ ำชี ล ำเซบำย 
- แหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค แหล่งน้ ำส ำคัญ คือ แม่น้ ำชี ล ำเซบำย ล ำทวน  

 
 

7.4 พลังงาน กำรใช้พลังงำนประเภทต่ำง ๆ ของจังหวัดยโสธร 
      1) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า รายสาขา (ข้อมูล ณ ปี 2561)  

จำกข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำรำยสำขำในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจังหวัดยโสธรมีกำรใช้พลังงำนไฟฟูำในภำค
ครัวเรือนมำกท่ีสุดเป็นสัดส่วน 184,133,802 kwh /ปี ซึง่เพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2559 , 2560, 2561 
อย่ำงต่อเนื่อง 

ประเภท 2559 2560 2561 2562 
ครัวเรือน 162,199,626  164,402,397  168,005,699  184,133,802  

ธุรกิจ 66,494,458  67,917,788  68,386,794  73,512,319  
อุตสำหกรรม 97,414,842  102,064,623  102,689,428  101,328,525  
เกษตรกรรม 4,614,776  5,373,887  7,548,662  8,255,731  

อ่ืน ๆ 2,296,913  2,409,448  2,370,746  2,963,724  
  จำกข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำรำยสำขำในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดยโสธรมีกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำในภำคครัวเรือนมำกท่ีสุดเป็นสัดส่วน 14.33 ktoe/ปี (คิดเป็น 48 %) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจำกปี พ.ศ. 2560 
เป็นจ ำนวน 0.31 ktoe/ป ี

2) ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์  
ประเภท 2559 2560 2561 2562 

ไฟฟูำ(kwh/ปี)  333,020,615  342,168,143  349,001,329  370,194,101  
น้ ำมันเบนซิน  
(ลิตร/วัน)  

78,360.28  75,997.90  76,220.44  76,309.58  

น้ ำมันดีเซล  
(ลิตร/วัน)  

196,774.45  196,774.45  177,445.29  176,681.22  

LPG  
(กิโลกรัม/วัน)  

27,341.45  27,341.45  27,872.28  27,428.2  

ไฟฟูำ(kwh/ปี)  333,020,615  342,168,143  349,001,329  370,194,101  
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3) ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน  
   พลังงำนหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ฟืน ถ่ำน  

คิดเป็นมูลค่ำประมำณ ๑,๕๑๐ ล้ำนบำทกำรใช้พลังงำนประเภทต่ำง ๆ ของจังหวัด 5 ปี ย้อนหลัง  
(พ.ศ.2557-พ.ศ.2561) 

การใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ ของจังหวัด 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2557 – 2561) 
กำรใช้พลังงำน (ktoe unit) พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ครัวเรือน 20.50 18.49 19.75 14.02 20.22 
เกษตรกรรม 5.08 4.85 4.68 0.46 5.38 
อุตสำหกรรม 7.12 7.52 8.66 8.71 8.86 
ธุรกิจ 6.16 7.20 6.62 5.79 5.86 
กำรขนส่ง 61.52 64.56 79.48 73.18 77.03 
อื่น ๆ 0.17 0.20 0.20 0.21 0.20 

 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ 
ชนิดเช้ือเพลิง (ktoe unit) พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 5.63 4.90 5.03 5.19 12.11 
ดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดเีซล 42.47 43.98 57.70 56.34 55.90 
เบนซิน 0.82 0.70 0.63 15.94 4.39 
แก๊สโซฮอล์ 91 7.91 8.71 9.30 8.80 8.34 
แก๊สโซฮอล์ 95 4.69 6.27 6.82 6.59 6.69 
ไฟฟ้ำ 12.31 13.01 13.84 29.19 29.77 
ผลรวมปรมิำณเช้ือเพลิง 73.83 77.57 93.32 122.05 117.2 

 

จำกข้อมูลกำรใช้เชื้อเพลิงชนิดต่ำง ๆ ในจังหวัดยโสธรระหว่ำงปี 2558– 2562 พบว่ำอัตรำกำรใช้
เชื้อเพลิงที่มีค่ำลดลงจำกปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ก๊ำซปิโตรเลี่ยมเหลว แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ 95 
และเชื้อเพลิงไฟฟูำ 

4) การบริหารจัดการขยะ 
จังหวัดยโสธรมีปริมำณขยะเกิดขึ้นในปี 2561 มีปริมำณขยะเกิดขึ้นรวม  

512.56 ตัน/วัน โดยปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร จ ำนวน 60.70 ตัน/วัน 
(11.84 %)ขณะที่ปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ มีจ ำนวน ๓67.59 ตัน/วัน (71.72 %) 
และขยะมูลฝอยได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง 428.29 ตัน/วัน (83.56 %) ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร     
มีประชำกร 538,729 คน มีปริมำณขยะเกิดขึ้น 513.06 ตัน/วัน โดยปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำร
จัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 67.94 ตัน/วัน (13.24 %)ปริมำณขยะมูลฝอยที่ น ำกลับมำใช้
ประโยชน์ 379.36ตัน/วัน (73.94 %) และขยะมูลฝอยได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง447.30 ตัน/วัน 
(87.18 %) และปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยโสธร มีประชำกร 537,299 คน มีปริมำณขยะเกิดขึ้น 511.71 
ตัน/วัน โดยปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 65.88 ตัน/วัน (๑2.84 %)
ปริมำณขยะมูลฝอยที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์382.31 ตัน/วัน (71.71%)และขยะมูลฝอยได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงถูกต้อง65.88 ตัน/วัน (๑2.84 %) 

กำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 87 แห่ง (ยกเว้น อบจ.ยโสธร) ให้บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 61 แห่ง ส่วนอีก
จ ำนวน 26 แห่ง ไม่ได้ให้บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยและให้ประชำชนจัดกำรเอง 
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๘) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
  จังหวัดยโสธรได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 

ในพ้ืนที่โดยได้จัดกำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
จ ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 และวันที่ 19 สิงหำคม 2563 และประชุมคณะอนุกรรมกำร
จัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2563 โดยมีส่วนรำชกำรระดับจังหวัด อ ำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำร่วมประชุม ซึ่งได้มีกำรทบทวนประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
เชิงพ้ืนที่ กำรรวบรวมข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนจำกแผนพัฒนำระดับหมู่บ้ำน แผนชุมชน  
แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น และแผนพัฒนำอ ำเภอ ผ่ำนหน่วยงำนเจ้ำภำพจัดท ำแผนดังกล่ำว รวมทั้ง
ได้ประสำนรวบรวบรวมข้อมูลจำกส่วนรำชกำรในจังหวัด ผลปรำกฏดังนี้ 
 

ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ส าคัญภาพรวม 10 อันดับแรก ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นปัญหา/ความต้องการเชิงพื้นที ่ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
1 ขำดประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ (น้ ำท่วมในฤดูฝนและขำดแคลนน้ ำ 

ในฤดูแล้ง) และกำรพัฒนำส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที ่ป่ำไม้และกำรสร้ำง
กำรรับรู้ให้กับประชำชนเพื่อร่วมกันดูแลป่ำไม้  

พื้นที่เกษตรกรรม  
พื้นที่ป่ำทุกอ ำเภอ  

เกษตรกร  
ประชำชนจังหวัดยโสธร  

2 ปัญหำคุณภำพชีวิตต่ำง ๆ เช่น รำยได้ครัวเรือนต่ำง ๆ หนี้สินกำรศึกษำ
ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ กลุ่มเปำะบำง กลุ่มวัยท ำงำน สุขภำพจิต โรคอุบัติใหม่ 
ยำเสพติด อุบัติเหต ุและกำรจัดกำรหนีส้ินหมุนเวียน กำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียน  

ทุกอ ำเภอ  เยำวชน ผู้สูงอำยุ
ผู้ด้อยโอกำส  
ชำวยโสธร  

3 ควำมผันผวนของรำคำผลผลิตสินค้ำเกษตรและประสิทธภิำพกำรผลิตและกำร
บริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร เช่นกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ควำมหลำกหลำยของ
ผลผลิตกำรใช้สำรเคมี กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสุขภำพของเกษตรกร อำชีพเสริม
รองรับเกษตรกรสูงอำยุ ข้อมูลผลกำรวจิยัด้ำนสุขภำพของเกษตรกรอินทรีย์และ
ตัวบทกฎหมำยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  

พื้นที่กำรเกษตร ในทุกอ ำเภอ  เกษตรกร  

4 ปัจจัยพื้นฐำนในกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร เช่น แรงงำน Young Smart 
เกษตรกรรุ่นใหม่ (จ ำนวนและทกัษะกำรท ำงำน) เงินทุน ที่ดิน ไฟฟ้ำเพื่อ
กำรเกษตร พลังงำนทดแทน ระบบส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร พันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์
ท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีกำรเกษตร ในกำรแปรรูปครบวงจร ยังไม่เพียงพอ  

พื้นที่เกษตรกรรม ในทุกอ ำเภอ  เกษตรกร  

5 ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม เช่ือมระหว่ำงหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ และถนน เพื่อ
ประโยชน์ด้ำนกำรค้ำ ขนส่งและท่องเที่ยว ที่ช ำรุดเสียหำย  

ทุกอ ำเภอ และถนนสำยหลัก
ได้แก่ เส้นทำงหมำยเลข 2169, 
2083, 202,23 เป็นต้น  

เกษตรกร ชำวบ้ำน
ผู้ประกอบกำร 
นักท่องเที่ยว  

6 กำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรทีจ่ ำเป็น เช่น มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
สำกล มำตรฐำนสินค้ำแปรรูปทำงกำรเกษตร และมำตรฐำนบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยว  

ทุกอ ำเภอ  เกษตรกรผู้ประกอบกำร
แปรรูปสินค้ำและ
บริกำร  

7 ตลำดประชำรัฐตลำดวัฒนธรรม ถนนสำยวัฒนธรรม มจี ำนวนนอ้ยและไม่เป็น
รูปธรรม ขำดช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย/ตลำด ทั้งแบบ On site, On line  
รวมทั้งบน Application ส ำหรับตลำดอนิทรีย์โดยเฉพำะ (Organic Market)  

ตลำดในทุกอ ำเภอ  ผู้ประกอบกำรชำวบ้ำน
ที่ต้องกำรเพิ่มรำยได้  

8 กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก บุคลำกรด้ำนกำรแหล่ง
ท่องเที่ยว และกำรบริกำร เช่น ภูมิทัศน์ห้องน้ ำและทำงลำดส ำหรับคนพิกำร
และผู้สูงอำยุ ยังไม่ครอบคลุม  

แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในพื้นที่  ผู้ประกอบกำร  
แปรรูปสินค้ำและ
ให้บริกำร  

9 กำรพัฒนำเป็น Smart City  ทุกอ ำเภอ  ประชำชนทุกคน  
10 ขำดกำรประชำสัมพันธ์งำนประเพณีอยำ่งกว้ำงขวำง เช่น งำนประเพณี 

บุญบั้งไฟ งำนประเพณีแห่มำลยัข้ำวตอก งำนประเพณีจุดไฟตูมกำงำนประเพณี
แห่ดำวคริสมำสต์ กำรประชำสัมพันธ์สนิค้ำ แหล่งผลิตสินค้ำ ชนิดสินค้ำ และ
กำรขำยสินค้ำ  

แหล่งท่องเที่ยวที่มีประเพณี
ส ำคัญในพื้นที่  

ผู้ประกอบกำรแปรรูป
สินค้ำและให้บริกำร  
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3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1) ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนรำชกำร 
องค์กรเอกชน ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน OTOP 
ประชำชนทั่วไป  

ตารางสรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทหน่วยงาน/องค์กร ประเด็นปญัหา/ความต้องการเชิงพื้นที ่

ส่วนราชการ ประเด็นปญัหา 
- การส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรยังไม่หลากหลาย 
- สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความโดดเด่น น่าสนใจ และทันสมัย 
- ขาดเครื่องมือ อปุกรณ์ เครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพือ่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
และดียิ่งขึ้น 
- การส่งเสริมการน าเทคโนโลยี/โซเชียลมีเดีย มาใช้ในด้านการตลาดยังมีน้อย   
ความต้องการ 
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Trend ในปัจจบุัน เช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือผู้หญิง  
  อาหารเพื่อสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวก เช่น QR Cord ส าหรับจ่ายเงิน 
- พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร Agro – Industry ในด้านการยกระดับและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  
- ส่งเสริมและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการแปรรูปสินค้า  
- ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ GI (Geographical Indication) 
- ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)ที่สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในกำรท ำงำน สร้ำงนวัตกรรมกำรท ำงำนและกำรบริกำรประชำชนรูปแบบใหม่ให้ทันกับควำมตอ้งกำรของประชำชน 
- ส่งเสริมกำรน ำแพลตฟอร์มดิจิทัล, โซเชียลมีเดียมำใช ้

องค์กรเอกชน ประเด็นปญัหา 
- การปล่อยสินเชื่อสถาบันการเงินมีความยุ่งยากและล่าชา้ 
- ปัจจัยเส่ียงจากความไม่แน่นอนของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19)/การฉีดวัคซีนยังกระจายไม่ทั่วถึงล่าช้า  
- ความไม่แน่นอนทางการเมือง 
- การฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียว/แนวโน้มของเศรษฐกิจการค้าโลก/ภัยธรรมชาติ 
ความต้องการ 
- การลงทุน มาตรการ การใช้จ่ายของภาครัฐ  
- เร่งเปิดการท่องเท่ียวกับประเทศที่มีความเส่ียงต่ าจากโรคระบาด 
- จัดซื้อวัคซีนการปอ้งกันโรคระบาดใหม้ากขึ้น 
- เร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกจิ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรยกระดับอุตสำหกรรม BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  
  และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) 
- สร้ำงควำมสำมำรถในกำรผลิตเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจโลก 
- การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ได้ในจุดเดียว) 
- ประสิทธภิาพการผลิตและการบริหารจัดการ 

 
 
 

ประเภทหน่วยงาน/องค์กร ประเด็นปญัหา/ความต้องการเชิงพื้นที ่

ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ประเด็นปญัหา 
- การปล่อยสินเชื่อสถาบันการเงินมีความยุ่งยากและล่าชา้ 
- ขาดเงินทุนหมุนเวยีน 
- ปัญหาการร้องเรียนของชุมชน 
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ความต้องการ 
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงินให้ง่ายขึ้น 
- ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 
- มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการแผนพฒันาภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความชัดเจน 
- มีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลเตือนภยัที่ถูกต้อง ทันเวลา และสถานการณ์ 
- การก าหนดผังเมืองให้มีความชัดเจน 
- การจัดการแรงงานต่างด้าว 
- กระบวนการออกใบอนุญาตที่มีความรวดเร็วตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ประเด็นปญัหา 
- การส่งเสริม สนับสนุน ตลาดออนไลน์ยังมีน้อย 
- การปล่อยสินเชื่อสถาบันการเงินมีความยุ่งยากและล่าชา้ 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 
- ช่องทางการตลาด/การขยายตัวในตลาดต่างประเทศยังไม่มากนัก 
- ขาดความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- ขาดเครื่องจักรอุปกรณ์ 
- ขาดเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ 
- ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ยังไม่พร้อมรับการพัฒนา 
ความต้องการ 
- ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล, โซเชียลมีเดีย  
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึง (เช่น อย., ISO, GMP, HACCP,HALAL 
หรือมาตรฐานสากลที่จ าเป็น 
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการได้อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
- เพิ่มโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและนวัตกรรม 
- ส่งเสริม สนับสนุน เชิงรุกด้านตลาดใหม่ ตลาดออนไลน ์
- ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย 
- การสนับสนุนสินเชื่อในการด าเนินธุรกจิ 

ประชาชนทั่วไป ประเด็นปญัหา 
- การรับรู้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยังไม่ทั่วถึง 
- ขาดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรใหม่ ๆ 
- ขาดทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความต้องการ 
- สามารถเขา้ถึงและได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกบัเรื่องมาตรฐานต่าง ๆ อย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ให้มีต้นทุนลดลง 
- ส่งเสริม พัฒนาทักษะดา้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการด าเนินการ 
- ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มทักษะในด้านการอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย ์ 
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภยั 
- ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประกอบการต้องการให้มีการก ากับ/ควบคุม/ดูแลการประกอบกิจการ โรงงาน  
ให้มีความปลอดภยัไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

 2) ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
    2.1) สถานการณ์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร มีโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร ณ วันที่        
27 พฤษภำคม 2565 จ ำนวนทั้งสิ้น 213 โรงงำน เงินลงทุน 4,951.16 ล้ำนบำท และมีจ ำนวนคนงำน            
๓,827 คน โดยจ ำแนกออกเป็นจ ำพวกโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติ
โรงงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูล จ านวนโรงงาน เงินลงทุน และคนงาน 
 

โรงงานจ าพวกที่ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
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1 - - - 
2 3 39.00 15 
3 210 ๔,912.16 ๓,812 

รวม 213 ๔,951.16 ๓,827 
 

 

2.2) ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมที่ส าคัญประกอบกิจการมาก 5 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ 

(๑) โรงงำนท ำผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ ำนวน 40  โรงงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.77  
ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด  

(2) โรงงำนดูดทรำย จ ำนวน ๒7 โรงงำน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ของจ ำนวน
โรงงำนทั้งหมด  

(3) โรงสีข้ำว จ ำนวน ๒๖ โรงงำน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ของจ ำนวน
โรงงำนทั้งหมด   

 
 (๔) โรงงำนท ำน้ ำดื่มและน้ ำแข็งก้อนเล็ก จ ำนวน ๑9 โรงงำน คิดเป็น      

ร้อยละ 8.92 ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด 
       (๕) โรงอบข้ำว จ ำนวน ๑3 โรงงำน คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของจ ำนวนโรงงำนทั้งหมด 

 
3) “ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น” ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติประกำศข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕61 พบว่ำ จังหวัดยโสธร ในปี 2561 
โครงสร้ำงกำรผลิตตำมมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร จ ำนวน 19 สำขำ มีมูลค่ำ 
27,793 ล้ำนบำท (เพ่ิมขึ้น 1,394 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีมูลค่ำอยู่ที่ 26,399 ล้ำนบำท และ
เพ่ิมขึ้น 1,006 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่ำอยู่ที่ 26,787 ล้ำนบำท) จัดเป็นล ำดับที่ 17 ของ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นล ำดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัด และล ำดับที่ 71ของประเทศและมีอัตรำกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ ปี ๒๕61 ร้อยละ 2.43 และอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๕7-๒๕61     
ร้อยละ 0.94 โดยสำขำกำรผลิต ภำคเกษตรมีมูลค่ำ 7,426 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.72 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด และสำขำกำรผลิตนอกภำคเกษตรเท่ำกับ 20,376 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
73.28 โดยสำขำกำรผลิตที่มีมูลค่ำสูงสุด 5 ล ำดับแรก คือ 

 
 
 
 
(1) สำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้และกำรประมง จ ำนวน 7,426 ล้ำนบำท 
(2) สำขำกำรศึกษำ จ ำนวน 4,429 ล้ำนบำท 
(3) สำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์และจักรยำนยนต์จ ำนวน  
     3,548 ล้ำนบำท 
(4) สำขำกิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย จ ำนวน 2,696 ล้ำนบำท 
(5) สำขำกำรผลิตอุตสำหกรรมจ ำนวน 2,436 ล้ำนบำท 
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 26.72, 15.93, 12.77, 9.70 และ 8.76 ตำมล ำดับ  

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขณะที่มูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) มีจ ำนวน 60,055 ล้ำนบำท
จัดเป็นล ำดับที่ 17 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นล ำดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัด และล ำดับที่ 76 ของประเทศ 
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ตารางแสดงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕7-2561 
 

ปี ๒๕๕๗ ปี 2558 ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕60 ปี 2561 เฉลี่ย ๕ ปี 
-0.83 -1.73 4.63 0.2 2.43 0.94 

 
3.1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  1) ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด  
1.1) พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเกษตร เช่น ข้ำว พืชผลทำงกำรเกษตร ที่มศีักยภำพ  

โดยสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงครบวงจรหรือห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร (GAP) มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ และมำตรฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรม (GMP, HACCP เป็นต้น)  

1.2) พัฒนำและมีกำรน ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมำใช้งำนให้สอดคล้องกับผลผลิต  
วัตถุดิบหรืออุตสำหกรรมในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ มูลค่ำ และลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ 

1.3) พัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มีควำมโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น กำร 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กำรท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรม
กำรผลิต กำรแปรรูป ส ำหรับเป็นของฝำก ของที่ระลึก 

1.4) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะป่ำไม้และน้ ำ เพ่ือคืนควำมอุดมสมบูรณ์ 
ป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ป้องกันและแก้ปัญหำอุทกภัย และภัยแล้ง และมีกำรปรับให้เป็นภูมิทัศน์
ส ำหรับกำรพักผ่อน กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรแปรรูป ของสินค้ำที่ใช้
วัตถุดิบในจังหวัด 

1.5) พัฒนำบุคลำกรหรือสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรผลิตกำรบริหำรกำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น คุณภำพที่ดี และต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำลง เพ่ือรองรับกำรขยำยตัว
ทำงอุตสำหกรรมและต้นทุนด้ำนแรงงำน โลจิสติกส์ วัตถุดิบที่สูงข้ึน  

1.6) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำอุตสำหกรรมให้มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม  
กำรรำยงำนผล และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและชุมชน โดยกำรส่งเสริมของภำครัฐ           
ให้มีควำมถูกต้องตำมกฎระเบียบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับ   
กำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม และลดควำมขัดแย้งระหว่ำงภำคอุตสำหกรรมและชุมชน 

1.7) พัฒนำบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม ส ำหรับกำรรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่ง 
กำรเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 4.0.และกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม  
 

1.8) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำและสร้ำง ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยตำมพ้ืนที่กำรคมนำคม  
พ้ืนที่กำรท่องเที่ยว เครือข่ำยภำคอุตสำหกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือรองรับกำรระบำยสินค้ำ       
จำกอุตสำหกรรมทีต่่อเนื่องจำกวัตถุดิบขั้นต้นในจังหวัด  

1.9) ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงควำมเข้ำใจของชุมชนกับภำคอุตสำหกรรม  
พร้อมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง 

1.๑0) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมสำธำรณูปโภค เพ่ือป้อนเข้ำสู่อุตสำหกรรม 
1.๑1) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำ กำรตลำด Digital ด้วยระบบ Online 

 

2) การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดยโสธร 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร (Internal and External)  
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เป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ เพ่ือให้ทรำบสถำนกำรณ์ภำยในและภำยนอก ปัจจัยใด 
ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกำสหรืออุปสรรค จะท ำให้เข้ำใจถึงศักยภำพและข้อจ ำกัดขององค์กร และมี
ควำมเข้ำใจถึงสภำวะแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบในทำงบวก และทำงลบ สำมำรถก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพด้วยกำรน ำจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่มำใช้ให้เกิดประโยชน์และหำวิธีกำรในกำรลดจุดอ่อน 
(Weakness) ให้น้อยลงทั้งนี้กำรประเมินอย่ำงรอบด้ำนท ำให้ได้ทรำบโอกำส (Opportunity) และภัยคุกคำม (Threat) 
ที่องค์กรเผชิญอยู่ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

2.1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) 
             ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ได้ด ำเนินกำรประชุมส่วนรำชกำร/

หน่วยงำน องค์กรเอกชน ผู้ประกอบกำรโรงงำน กลุ่มวิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน 
ประชำชนทั่วไป เพ่ือวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั่วไปของภำคอุตสำหกรรมภำยในจังหวัดยโสธร (SWOT) โดยได้มี
กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม และได้น ำเทคนิค TOWS Matrix มำใช้ในกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบเพ่ือก ำหนดแนวทำง/กลยุทธ์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร มีผลกำรวิเครำะห์ดังนี้  
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. เป็นแหล่งวัตถุดิบ ข้ำวหอมมะลิ ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง 
อ้อย หอมแดง แตงโม ถั่วลิสง  

1. ขำดกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกำรพัฒนำ 
ด้ำนเกษตรอินทรีย์ที่หลำกหลำย และที่มีอยู่บำงส่วนยังไม่ได้
น ำมำประยุกต์ใช้และต่อยอดในภำคอุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ 

2. กำรเกษตรอินทรีย์ทีม่ีคุณภำพ มีมำตรฐำนรองรับ  
และผลผลิตเพียงพอ ต่อกำรรองรบัภำคอุตสำหกรรม 

2.กำรพัฒนำผลติภณัฑ์นวัตกรรมและเชิงสร้ำงสรรค์มี 
ค่อนข้ำงน้อย 

๓. มีปรำชญ์ชำวบ้ำนและนักวิชำกำรที่เช่ียวชำญกำรท ำ
เกษตรอินทรีย์ เช่น โจนจันใด 

๓. วัตถุดิบในพื้นที่บำงอย่ำงไม่เพียงพอต่อกำรผลิตในอุตสำหกรรม 
อำหำรแปรรูป เช่น ปลำที่ใช้ท ำปลำสม้  

๔. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภำพ 
สำมำรถรองรับผลผลติภำคอุตสำหกรรม ท่ีเป็นสินค้ำ 
ของฝำก ของที่ระลึก 

๔. ต้นทุนกำรผลิตสูง เนื่องจำกเกษตรกรขำดกำรวิเครำะห์
ต้นทุนกำรผลิต และปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูง 

5. มีวัตถุดิบและสินค้ำท่ีโดดเด่นทีเ่ป็นเกษตรอินทรยี์  
เหมำะส ำหรับน ำมำแปรรูปได้หลำกหลำย 

๕. ขำดกำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป 

6. มีโรงสีข้ำวอินทรีย์ที่เพียงพอในกำรรองรับวัตถดุิบ  
เช่น ข้ำวอินทรีย์ 

๖ . กำรขนส่งสำธำรณะยังไม่ทั่ วถึง เช่น ยังไม่มีรถขนส่ ง
สำธำรณะส ำหรับเดินทำงไปยงัแหล่งท่องเที่ยวตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
7. ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
วิสำหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP มีควำมเช่ียวชำญในภมูิ
ปัญญำท้องถิ่นส ำหรับกำรผลติสินค้ำ โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่   

7. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต ด้ำนมำตรฐำน ด้ำนกำรบริกำรจัดกำร  
และด้ำนกำรตลำด 

8. เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP มีควำมเข้มแข็ง 
เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวอินทรีย ์

8. ทัศนคติของคนในพื้นที่ว่ำกำรท ำไร่ท ำนำไม่น่ำภูมิใจ กำรเกษตร  
จึงเป็นแบบเดิม ท ำให้คนรุ่นใหม่ไม่เข้ำมำในระบบเกษตรอินทรีย์ 

9. มีประเพณตี่ำง ๆ ที่เป็นท่ีรู้จักและมีแห่งเดียวในโลก  
เช่น บุญบั้งไฟ แห่มำลยัข้ำวตอก แห่ดำว เป็นต้น 

9. ไม่มีตลำดกลำงสินค้ำเกษตรอินทรีย์ 

10. มรีะบบสำธำรณสุขที่ดีมำก 10. กำรบริหำรจัดกำรเรื่องน้ ำยังไม่เพียงพอ 
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11. มแีหล่งกองทุนทำงกำรเงินเขำ้มำส่งเสรมิ สนับสนนุเพียงพอ 
12. จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดทีม่กีำรบริหำรจัดกำรขยะ 
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ สร้ำงโอกำส
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียไ์ด ้

โอกาส (Opportunity : O) ภัยคุกคาม (Threat : T) 
1. แนวโน้มเกิด Smart farmer ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีจ่บปริญญำ  
มีกำรศึกษำ ที่หันมำสนใจกำรท ำเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น 

๑. ปัญหำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของภำคอุตสำหกรรม  
ท ำให้ประชำชนไม่เชื่อมั่น 

๒. กระแสผู้บริโภคตระหนักถึงควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ควำมต้องกำรของตลำด
ผู้บริโภคอำหำรอินทรีย์มีแนวโน้มสูงขึ้นและนโยบำยของรัฐ
ให้ควำมส ำคญั ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์

๒. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติต่ำง ๆ 
ส่งผลกระทบต่อกำรผลิตในภำคกำรเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์และ
กำรประมง 
 

๓. กระแสกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  ๓. รำคำสินค้ำเกษตรไม่แน่นอน ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
๔. กำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำดำ้นสื่อและเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย สนับสนุนกำรขยำยแนวคิดกำรเกษตรอินทรีย์ 
และกำรขำยสินคำ้เกษตรอินทรียผ์่ำนตลำดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-Market) 

๔. ปัจจัยกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรสูง ส่งผลต่อต้นทุน  
กำรผลิตของเกษตรกร 
 

5.กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ สร้ำงโอกำสที่หลำกหลำย 
เพื่อกำรส่งออก 

๕. โรงงำนท่ีแปรรูปปลำยทำงมีน้อย จึงจ ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริม
ให้น ำนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

6. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงกำร ท่ีดึงดูดประชำชน
ภำยนอกจังหวัดให้อยู่ภำยในจังหวดันำน ๆ เพื่อกระตุ้น 

๖. มีคู่แข่งกำรผลิตต่ำงชำติ เช่น จีน เวียดนำม อินเดีย ลำว  
ที่มีสินค้ำกำรเกษตรที่หลำกหลำยและรำคำถูก 

7. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงกำร ท่ีดึงดูดประชำชน
ภำยนอกจังหวัดให้อยู่ภำยในจังหวดันำน ๆ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดกำรใช้จ่ำยภำยในจังหวัด 

๗. นโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ท้ังมำตรกำร 
ที่ใช่ภำษีและไม่ใช่ภำษี เช่น กำรสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำท่ีสูง 

8. ส่งเสริมกำรประชำสมัพันธ์กิจกรรม/โครงกำร หรือประเพณี
ตำ่ง ๆ ให้เด่นและดึงดูดมำกขึ้น เช่น น ำดำรำมำประชำสัมพันธ์ 
 

8. สังคมผู้สูงอำยสุ่งผลกระทบกับแรงงำนและโครงสรำ้ง
อุตสำหกรรมในอนำคต 
9. ภำวะวิกฤตโิรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) 
10. ควำมไม่แน่นอนทำงด้ำนกำรเมือง 

 
 
 
 
 

 
2.2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
             ส ำหรับปัจจัยภำยนอกนั้น เป็นกำรวิเครำะห์ถึงโอกำสและอุปสรรคที่มีผลต่อ

ด้ำนอุตสำหกรรม โดยพิจำรณำใน 6 มิติหลัก ได้แก่ด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (treats) 
1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย) 
1.1 รัฐบำลมีวิสัยทัศและยุทธศำสตร์ที่ชัดเจนและใหค้วำม 
ส ำคัญกับกำรพัฒนำและส่งเสริม SMEs และวิสำหกิจชุมชน 

1) ข้อจ ำกัดภำยใต้รัฐธรรมนญูท ำให้กำรตั้งโรงงำนไม่สำมำรถ
กระท ำได้ทันที 
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1.2 นโยบำยรัฐบำล ดำ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย ด้ำนกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม  
1.3 รัฐบำลมีนโยบำยให้หน่วยงำนบูรณำกำรงำน 
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
1.4 รัฐบำลมีมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนลงทุนวิจัยและ
พัฒนำสู่เชิงพำณิชย ์
1.5 นโยบำยภำครัฐต่ำง ๆ ในกำรช่วยเหลือและกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น โครงกำรพักช ำระหนี้  โครงกำรเรำชนะ 

2) ข้อตกลงระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ที่อำจจ ำกัดควำมเป็นอิสระ 
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
3) กำรก ำหนดผังเมืองฉบับใหม่ของกระทรวงมหำดไทยเป็น
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในแต่
ละพื้นท่ี 
4) ควำมแปรปรวนทำงกำรเมืองสง่ผลต่อควำมเช่ือมั่นในกำร
ลงทุน 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 
1) ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ ASEAN (plus) 
กับประเทศท่ีมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ 
ต่อกำรค้ำ 
2) กำรอนุมัติกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของจังหวัด  
ช่วยกระตุ้นอุตสำหกรรมหลำยสำขำ อำทิ อุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน อุตสำหกรรม
แปรรูปเกษตรอินทรีย์ และอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ 
เป็นต้น 
3) กำรเกิดเสรีกำรคำ้ สร้ำงโอกำสที่หลำกหลำย 
เพื่อกำรส่งออก 

1) ต้นทุนแรงงำน พลังงำน และโลจิสติกส์ มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลติ 
2) กำรค้ำ/ธุรกิจ มีกำรเปลี่ยนแปลงเร็ว ท ำให้พยำกรณ์ยำก 
3) ผู้ประกอบกำรขำดควำมสำมำรถในกำรคดิค้นและพัฒนำนวตักรรม 
4) ขำดนักลงทุนขนำดใหญ่ในพ้ืนที่ท่ีจะท ำกำรแปรรูปสินคำ้
เกษตรในพื้นที่เพ่ือส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน 
5) นโยบำย/แนวทำง/มำตรกำร แผนพัฒนำภำคอุตสำหกรรม 
ที่เหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และมีควำมชัดเจน 
6) ระบบสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและข้อมลูเตือนภัย 
ที่ถูกต้อง ทันเวลำ และสถำนกำรณ ์
7) โรคระบำดต่ำง ๆ 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1) มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มเีอกลักษณ์  
เช่น ประเพณีบญุบั้งไฟ ประเพณบีุญบั้งไฟ ประเพณ ี
แห่มำลัยข้ำวตอก เป็นต้น 
2) มีกำรยอมรับและใช้สินค้ำอุตสำหกรรมทีม่ีมำตรฐำน
มำกขึ้น 
3) มีควำมพร้อมของภำคประชำชนและภำคเอกชน  
ที่จะพัฒนำเป็น Homestay เพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชีวิตชุมชน 

1) สังคมยังมองภำคอตุสำหกรรมเป็นภำพลบ ท ำให้เกิดกำร
ต่อต้ำน/ไม่ให้ควำมร่วมมือ 
2) โครงสร้ำงแรงงำนไม่สำมำรถสนองควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม และมีอัตรำกำรเข้ำออกสูง 
3) ปัญหำสังคมผูสู้งอำยุ ส่งผลกระทบกับแรงงำนและโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมต่อไปในอนำคต 
4) ค่ำนิยมกำรศึกษำของคนในจังหวัด เน้นกำรศึกษำในสำยสำมัญ
มำกกว่ำสำยอำชีพ ส่งผลให้โครงสร้ำงแรงงำนไม่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 
5) ปัญหำกำรพึ่งพำแรงงำนต่ำงดำ้ว 
6) ทัศนคติของคนในพื้นที่ยังมองว่ำอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพ
ที่ไม่น่ำภมูิใจ 

 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (treats) 

4. Environment (สิ่งแวดล้อม) 
1) กระแสอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมจะสร้ำงโอกำสในเรื่องของ
สินค้ำ/บริกำร และกำรสร้ำงงำนใหม่ๆ 
2) กำรเพิ่มบทบำทของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 
ในกำรรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กร (Brand Image) 
3) กำรเกดิวิกฤตกำรณ์อำหำรแพงและควำมขำดแคลนอำหำร 
4) สภำพอำกำศที่แปรปรวนเป็นโอกำสดี ของกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอำหำรของจังหวัด (Resource Scarcity) 

1) สภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนไป ท ำให้เกิดภัยพิบตัิต่ำง ๆ  
ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรผลติในภำคอุตสำหกรรม 
2) ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของภำคอุตสำหกรรม 
กระทบควำมเชื่อมั่นของประชำชน 

5. Technology (เทคโนโลยี) 
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1) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน Bio-Technology และ 
Material-Technology เปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ใหม ่
2) มีเทคโนโลยีใหเ้ลือกใช้อย่ำงหลำกหลำย เอื้อต่อกำร 
เชื่อมโยงระบบงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็ว  
และประหยดั 
3) บุคลำกร/เยำวชนมีศักยภำพเรือ่ง Robotic 
4) กำรให้ควำมสนใจของโลกต่อกระแส Industry 4.0 

1) เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วยำกต่อกำรติดตำมและ
เรียนรู้ มีต้นทุนสูงในกำรติดตำมให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 
2) ผู้ประกอบกำรยังไม่ค่อยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลติ 
(Technology) 
 

6. Stakeholders (ลกูค้า/ผู้รับบริการ) 
1) อุตสำหกรรมมีกำรรวมกลุ่มชัดเจนขึ้น ท ำให้สำมำรถ
ทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรได้ง่ำยขึ้น 
2) ผู้ประกอบกำรมคีวำมรูม้ำกขึ้น มีควำมเข้ำใจในกำร
ประกอบกิจกำรของตนมำกขึ้น 
3) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรใหข้้อมูลและตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบำยและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนรัฐมำกขึ้น 

1) ประชำชนยังขำดควำมเข้ำใจในบทบำทของตนเอง เมื่อต้อง
ประสำนงำนกับส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวดัในเรื่องต่ำง ๆ 
2) ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ไม่ทรำบโครงกำรหรือกิจกรรม 
ที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดให้บริกำร 

 
2.3) TOWS Matrix 

               จำกกำรวิเครำะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 
สำมำรถน ำมำจัดท ำมำตรกำรเชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 

มาตรการเชิงรกุ (S-O) มาตรการปรับปรุง (W-O) 
1) ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑเ์กษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ใหห้ลำกหลำยชนิดขึ้น 
2) ส่งเสริม สนบัสนุน โรงสีข้ำวที่ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์เพิม่ขึ้น 
3) ส่งเสริมและลดกำรใช้หรือกำรผลิตที่ท ำลำยธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งใช้พลังงำนทดแทนในกำรผลติและแปรรปูสินค้ำ 
4) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
5) ส่งเสริม สนบัสนุน สินค้ำเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ต้องได้มำตรฐำน 
6) ส่งเสริม สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร 
เฝ้ำระวัง ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรของภำคอุตสำหกรรม  

1) ปรับปรุงแนวทำงกำรก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรใหม้ี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น เพื่อไม่ให้สรำ้งปัญหำแก่ชุมชน 
2) สร้ำงกำรรับรู้และกำรมสี่วนในกำรขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ 
3) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถำบันเกษตรกร 
วิสำหกิจชุมชน และวสิำหกิจชุมชนขนำดกลำง 
และขนำดย่อม 
4) บริหำรจัดกำรงำนภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรและ
เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงำนอยำ่งเป็นระบบรองรับ
เกษตรกร และแรงงำนสูงอำย ุ
 

 
มาตรการเชิงรกุ (S-O) มาตรการปรับปรุง (W-O) 

7) ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและควำม
ต้องกำรของพื้นที ่
8) น ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย 
9) เร่งสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของภำคอุตสำหกรรมและองค์กรโดยเน้น
กำรปฏิบัติงำนอยำ่งโปร่งใสและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน
และผูป้ระกอบกำร 
10) ผลักดันให้ยุทธศำสตร์สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรปูธรรม 
 

5) ส่งเสริมเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน อำยุน้อยเพิ่มขึ้น  
ในระบบอุตสำหกรรมกำรเกษตรของจังหวัดยโสธร 
6) ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนำระบบกำรใช้เครื่องมือ 
ที่ทันสมัยในกำรวำงแผนกำรตลำด 
7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม ่
8) สนับสนุนส่งเสริม พัฒนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พร้อมสรำ้งแหล่งแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม  
ทีเ่กษตรกร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สำมำรถเข้ำถึงได ้

มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T) 
1) ส่งเสริมกำรปรับปรุงกระบวนกำรและกำรบรหิำรจดักำรของ1. 1) สร้ำงค่ำนยิมกำรเป็นเกษตรกร กลุ่มวิสำหกจิชุมชน



 
 

หน้า ๔๔ จาก ๑๒ 

 

เกษตรกร วสิำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเพื่อลด
ต้นทุนกำรผลิต 
2) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม 
เพื่อลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนแรงงำนมีฝมีือ 
3) สร้ำงควำมเข้ำใจให้เกษตรกร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำร
ตระหนักถึงกำรปรับตัว รวมทั้งกำรสรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน รองรับกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต อำทิ กระแสสิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติ และประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
4) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีให้แกเ่กษตรกร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สถำนประกอบกำรที่เหมำะสม (Appropriate Technology)  
กับศักยภำพของพื้นที่และอุตสำหกรรม 
5) ส่งเสริมให้มีกำรปรับเปลีย่นกระบวนกำรผลิต โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรใช้พลังงำน
ทดแทนในภำคอุตสำหกรรมเพื่อลดต้นทุนในกำรผลิต 
7) สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรประกอบกิจกำรของสถำน
ประกอบกำรที่ก่อผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประกอบกำร หรือกำรเป็นแรงงำนวิชำชีพอุตสำหกรรม 
2. 2) เสริมสร้ำงควำมรู้/ควำมเข้ำใจเรื่องควำมส ำคญัของ

มำตรฐำนและควำมเช่ือมั่นเครื่องหมำยมำตรฐำน ให้กับ
ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค 

3. 3) ส่งเสริมอุตสำหกรรมทีเ่น้นกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตใน
พื้นที่ และผลติจ ำหน่ำยในพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุน
ดำ้นกำรผลติ 

4. 4) ส่งเสรมิ สนบัสนุนกำรน ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยมีำ
ใช้ด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตร เพือ่ให้มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

5. 5) ลดปญัหำกำรร้องเรียนโดยสรำ้งควำมเชื่อมั่นให้กับ
ชุมชนและสังคมที่อยูร่อบสถำนประกอบกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4) ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 

ตารางความคาดหวังของผู้รับบริการ 
กลุ่มผู้บริการ ความคาดหวัง 

ส่วนราชการ - กระบวนกำรออกใบอนุญำตที่มคีวำมรวดเร็วตำมขั้นตอนท่ีกฎหมำยก ำหนด 
- กำรก ำหนดผังเมืองให้มีควำมชัดเจน 
- ส่งเสริมและพัฒนำผู้ผลิตใหไ้ดร้บักำรรับรองมำตรฐำนต่ำง ๆ  
- ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำบคุลำกรภำครัฐใหม้ีทักษะดิจิทลั (Digital Literacy)ที่สำมำรถใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรท ำงำน สร้ำงนวัตกรรมกำรท ำงำนและกำรบริกำรประชำชนรูปแบบ
ใหม่ให้ทันกับควำมต้องกำรของประชำชน 
- ส่งเสริมกำรน ำแพลตฟอร์มดิจิทลั, โซเชียลมีเดียมำใช้ 

องค์กรเอกชน - มีนโยบำย/แนวทำง/มำตรกำร/แผนพัฒนำภำคอุตสำหกรรม ท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับ 



 
 

หน้า ๔๕ จาก ๑๒ 

 

  สถำนกำรณ์และมีควำมชัดเจน 
- พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรให้มีกำรบริหำรจดักำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกดิ 
  ประสิทธิผล 
- เพิ่มโอกำสทำงกำรตลำดจำกกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ให้มคีุณภำพและมีนวัตกรรม 

ผู้ประกอบการโรงงานโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- มีนโยบำย/แนวทำง/มำตรกำร/แผนพัฒนำภำคอุตสำหกรรม ท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับ 
  สถำนกำรณ์และมีควำมชัดเจน 
- มีสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและข้อมูลเตือนภัยที่ถูกต้อง ทันเวลำและสถำนกำรณ์ 
- กระบวนกำรออกใบอนุญำตที่มคีวำมรวดเร็วตำมขั้นตอนท่ีกฎหมำยก ำหนด 
- กำรก ำหนดผังเมืองให้มีควำมชัดเจน 
- กำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว 

ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP - พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกจิชุมชน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำร 
  แข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในระดับสำกล 
- พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรให้มีกำรบริหำรจดักำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกดิ 
  ประสิทธิผล 
- เพิ่มโอกำสทำงกำรตลำดจำกกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ให้มคีุณภำพและมีนวัตกรรม 
- กำรสนับสนุนสินเช่ือในกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ประชาชน/ผู้บริโภค - สำมำรถเข้ำถึงและได้รับข้อมลูขำ่วสำรเกีย่วกับเรื่องมำตรฐำนต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
- ผลิตภณัฑม์ีคุณภำพและควำมปลอดภัย 
- กำรประชำสมัพันธ์โครงกำรหรือกิจกรรมของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดให้กว้ำงขวำงและ 
  ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น 
- พื้นที่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีประกอบกำรต้องกำรให้มีกำรก ำกับ/ควบคุม/ดแูลกำรประกอบกิจกำร  
  โรงงำน ให้มีควำมปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคณุภำพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.2.๑ วิสัยทัศน์  
     “ปฏิรูปอุตสำหกรรมสู่ 4.0 เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรแปรรูป  
      ภำคอุตสำหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

3.2.๒ พันธกิจ  
           1) สนับสนุนกำรลงทุนอุตสำหกรรม วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และ 

วิสำหกิจชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง และสำมำรถแข่งขันได้ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
       2) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ฐำนกำรผลิต  

     3) ก ำหนดแผนงำน กิจกรรม โครงกำร ที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 
     4) สนับสนุนข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน และกำรประกอบกำร 

ของผู้ประกอบกำร 



 
 

หน้า ๔๖ จาก ๑๒ 

 

     5) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6) บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 

เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
 

3.2.3 แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร  
          (Agro-Industry) 

• เป้าประสงค์  
1) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเกษตร  

(Agro-Industry) 
2) ยกระดับกำรแปรรูปเกษตรอินทรีย์ 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมได้รับค ำปรึกษำในกำรประกอบธุรกิจ 
2) จ ำนวนบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรแปรรูป

อุตสำหกรรมและอำหำร 
• กลยุทธ์ / โครงการ 

             หน่วย : ลำ้นบำท 

กลยทุธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยทุธท์ี่ 1  
ยกระดับกำรแปรรูป
สินค้ำเกษตร 

1) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศกัยภำพกำรผลิตตำมมำตรฐำน
เกษตรอนิทรีย์ยโสธรขัน้พื้นฐำน BOS พชื ประมง ปศุสัตว ์
2) โครงกำรยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร 
3) โครงกำรพัฒนำฉลำกและบรรจุภณัฑ์สินค้ำเกษตร  
4) พัฒนำฉลำกและบรรจุภณัฑ์ผลิตภัณฑ์ชมุชน 

0.950 
 

1.200 
0.530 
0.530 

0.950 
 

1.200 
0.530 
0.530 

0.950 
 

1.200 
0.530 
0.530 

0.950 
 

1.200 
0.530 
0.530 

0.950 
 

6.000 
2.650 
2.650 

กลยทุธท์ี่ 2  
พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศของ
ภำคอุตสำหกรรม 

1) โครงกำรจัดท ำฐำนขอ้มูลภำคอุตสำหกรรมเพือ่กำรเตอืนภัย
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมระดับจังหวัด 
 

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

กลยทุธท์ี่ 3 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมเกษตร 
(Agro-Industry) 
 

1) โครงกำรพัฒนำศกัยภำพผู้ประกอบกำร (วิสำหกิจชุมชน/
OTOP/SMEs/สถำบันเกษตรกร 
2) โครงกำรจัดตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชวีภำพ 
จังหวัดยโสธร 

0.300 
 

2.500 
 
 

0.300 
 

0.500 
 
 

0.300 
 

0.500 
 

0.300 
 

0.500 

0.500 
 

4.500 

2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
• เป้าประสงค์  

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจชุมชน  
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมำตฐำน (มผช.) 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
                    หน่วย : ลำ้นบำท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชมุชน 
เข้าสู่มาตรฐาน (มผช.) 

1) กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) 
2) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศกัยภำพอุตสำหกรรมในภมูิภำค 
3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ

0.283 
0.440 

35.000 

0.283 
0.440 

- 

0.283 
0.440 

- 

0.283 
0.440 

- 

1.415 
2.200 

35.000 
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 อินทรีย์ให้ได้มำตรฐำน 
4) โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจชุมชนด้ำนทกัษะ
กำรผลิตให้มีคณุภำพมำตรฐำน  
 

 
0.650 

 
 

 
0.650 

 
0.650 

 
 

 
0.650 

 
3.250 

กลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) โครงการจัดท าฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ชุมชน 
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพการผลิต 
และการแปรรูปสมนุไพรอนิทรีย์ 
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถิน่ให้เป็นเอกลกัษณ์ และได้
มาตรฐาน 

0.100 
0.285 

 
1.500 

 
 
 

0.100 
0.285 

 
1.500 

 
 

0.100 
0.285 

 
1.500 

0.100 
0.285 

 
1.500 

0.200 
1.400 

 
7.500 

 

3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
    การมีส่วนร่วมของประชาชน 

• เป้าประสงค์  
1) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
3) ส่งเสริมกำรมีธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) สถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 
2) สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังสิ่งแวดล้อมสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม  
    (1 เครือข่ำย/ปี) 
3) สถำนประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์กำรมีธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
              หนว่ย : ล้ำนบำท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการประกอบการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 

0.200 0.200 0.200 0.200 1.000 

กลยุทธ์ที่ 2 
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอ้มแบบม ี
ส่วนรว่ม 

2) โครงการบริหารจดัการลุ่มน  าและสถานประกอบการ 
ให้มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
3) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

0.050 
 

0.100 

0.050 
 

0.100 

0.050 
 

0.100 

0.050 
 

0.100 

0.100 
 

0.250 

 
4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ฐานการผลิต 

• เป้าประสงค์  
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1) พัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) ยกระดับบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำ (5 ผลิตภัณฑ์/ปี) 
2) จ ำนวนบุคลำกรภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำ 

• กลยุทธ์ / โครงการ 
               หน่วย : ล้ำนบำท 

กลยทุธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยทุธท์ี่ 1  
ส่งเสริม และพฒันำ
ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1) เกษตรอินทรีย์ ครบวงจรด้วย แอปพลิเคชัน  
 

3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 

กลยทุธท์ี่ 2  
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
และองค์ควำมรูจ้ำกกำร
วิจัยและพัฒนำสูก่ำรผลิต 
เชิงอุตสำหกรรม 

1) โครงกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม 1 จังหวัด  
1 ชุมชน (OPOAI-C) 
2) โครงกำรเพิ่มศกัยภำพผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน  
ด้ำนกำรตลำดยุค New normal 
3) พัฒนำ Smart Farmer/Young smart farmer/กลุ่ม
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร  

0.220 
 

0.200 
 

0.580 
 

0.220 
 

0.200 
 

0.580 
 

0.220 
 

0.300 
 

0.580 

0.220 
 

0.300 
 

0.580 

1.100 
 

0.500 
 

2.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
     4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้ SME และ OTOP สู่สำกล เป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์ส ำคัญของ

ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ในกำรเตรียมพร้อมให้กับภำคอุตสำหกรรมใน
ภำวกำรณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับ Middle Income Trap และอัตรำกำรเจริญเติบโตที่ผัน
ผวนตำมบริบทโลกที่เปลีย่นแปลง กำรสง่เสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในส่วนภมูิภำคโดย
ภำครัฐ จึงถือเป็นภำรกิจหลกัส ำคัญที่ตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถยืนหยัดได้อยำ่งยั่งยืนภำยใต้โครงกำรสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศ 
      กำรพัฒนำระบบข้อมูลเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อเตือนภยักำรตัดสินใจกำรลงทุนใน
อำเซียนและด้ำนอื่น ๆ ถือเป็นหนำ้ที่ส ำคัญของกระทรวงอุตสำหกรรม รวมทั้งเป็นหนึ่งในกล
ยุทธ์ส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรลงทุนและพัฒนำปัจจยัแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจและ
พัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ โดยส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด ในฐำนะตวัแทนของ
กระทรวงอุตสำหกรรมในส่วนภูมิภำค ตอ้งท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์สภำวะกำรลงทุน
อุตสำหกรรม อัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรผลิตแต่ละประเภท รวมทัง้แนวโน้มกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่ระดับจังหวดั เพื่อน ำไปจัดท ำนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ที่
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ชัดเจนสำมำรถน ำไปปฏบิัติ ได้พัฒนำและบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลภำคอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ
ของจังหวัด รวมถึงรำยงำนกำรชี้น ำเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในระดับจังหวัดรำยไตร
มำสได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำ สอดคล้องกบัฐำนข้อมูลรำยงำนผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ส ำหรับให้บริกำรแก่ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม ผู้ผลิตอุตสำหกรรมชุมชน 
หน่วยงำนที่เกีย่วข้องทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน ได้น ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนกำร
ลงทุน และเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทนัต่อเหตุกำรณ์กับสถำนกำรณ์และสภำพเศรษฐกิจ    
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปจัจุบัน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้จังหวัดและกระทรวงอุตสำหกรรมมีข้อมูลชี้น ำและเตือนภัยทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
2. เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรจดัท ำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สำขำ
อุตสำหกรรมและสำขำเหมืองแร่และเหมืองหิน ส ำหรับน ำไปก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในระดับจังหวัด ในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำร 
3. เพื่อให้มีรำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห ์และติดตำมสถำนกำรณ์ ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมคำดกำรณ์แนวโน้ม และเตือนภัยภำวะอุตสำหกรรมสำขำที่ส ำคัญภำยในจังหวัด
ที่ผู้ประกอบกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน 
4. เพื่อให้ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด มีฐำนข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ทันสมยั ครบถ้วน  
และเข้ำถึงได้สะดวก 

4. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม และผู้สนใจลงทุนในจังหวัดยโสธร มขี้อมูลเพื่อน ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงถูกตอ้ง ปอ้งกันควำมเส่ียงที่จะสูญเสีย และมีโอกำสทำง
กำรตลำดเพิ่มขึ้น 
2. สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพ
ให้กับกำรประกอบกำรอุตสำหกรรม และกำรประกอบกำรประเภทอื่นๆ ภำยในจังหวัด  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันต่อเหตุกำรณ์ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. มีข้อมูลชี้น ำและเตือนภัยทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในระดับจังหวัดรำยไตรมำส 4 รำยงำน 
(4 ไตรมำส) 
2. มีรำยงำนกำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำงภำวะอุตสำหกรรมของจังหวัดยโสธร 1 รำยงำน 
2. มีรำยงำนสภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในระดับจังหวัด 
    2.1 รำยงำนสภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 2 รำยงำน (รำย 6 เดือน) 
    2.2 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวกำรลงทุนรำยเดือน จ ำนวน 12 ฉบับ 
3. มีฐำนบัญชีรำยชือ่ผู้รับบริกำร ฐำนขอ้มูลท ำเนียบโรงงำนอุตสำหกรรม ฐำนขอ้มูลเครือข่ำย
ในปีงบประมำณ จ ำนวน 3 ฐำน 

 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กำรค้ำกำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 

7. ระยะเวลา พ.ศ. 2566– 2570 
8. กิจกรรมส าคัญ 
    8.1) กิจกรรม : จัดท าฐานข้อมลูภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

1. ส ำรวจพื้นที่เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำน และสภำพกำรประกอบกำรอุตสำหกรรมของจังหวัด 
2. จัดท ำข้อมูลชี้น ำและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในระดับจังหวัด 
3. จัดท ำฐำนข้อมูลวิเครำะห์โครงสร้ำงอุตสำหกรรม พรอ้มให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่
ผู้ประกอบกำรในกำรจัดเกบ็ข้อมูลกำรผลิต (Gross Output) และค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำง 
(Intermediate cost) 
4. รวบรวมขอ้มูลควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกำร
อุตสำหกรรมเพื่อจัดท ำรำยงำนควำมเคลื่อนไหวกำรลงทุนรำยเดือน รำยงำนเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยไตรมำส และรอบ 6 เดือน 
5. จัดท ำฐำนข้อมูลรำยชื่อผู้รับบรกิำร เป้ำหมำยในปีงบประมำณ 
6. ปรับปรุงฐำนข้อมูลท ำเนียบโรงงำนให้มีควำมครบถ้วนถกูต้อง 
7. ปรับปรุงฐำนข้อมูลเครือข่ำยพันธมิตรอุตสำหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั 



 
 

หน้า ๕๐ จาก ๑๒ 

 

9. งบประมาณ ดังนี ้
งบกรม/กระทรวง ๖๐๐,000 บาท 
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน   100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน   100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน   100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน   100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน   100,000 บำท 
 

 
600,000 บำท 
 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักและเหตุผล โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

หรือ OTOP ของรัฐบาลในแต่ละสมัย ในด้านการเชื่อมโยงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย  
สู่ตลาดผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับกำรรับรอง และแสดง
เครื่องหมำยกำรรับรอง 
2. เพื่อส่งเสริมด้ำนกำรตลำดของผลิตภณัฑ์ให้ เป็นที่ยอมรับอย่ำงแพร่หลำย และสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับผู้บรโิภคในกำรเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
3. เพื่อเน้นให้มีกำรพัฒนำแบบยั่งยืน อกีทั้งสนับสนุนนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลใน
โครงกำรหนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

4. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 1. เป็นกำรสนับสนุนผู้ผลิตรำยย่อยให้ท ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ และสนับสนุนดำ้น
กำรตลำดโดยกำรให้เครื่องหมำยรับรองซ่ึงจะเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และยกระดับกำร
ผลิตต่อไป 
2. เป็นกำรสนองตอบนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลในโครงกำร หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ในด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ ให้ผ่ำนกำรรับรองเพื่อสำมำรถแสดง



 
 

หน้า ๕๑ จาก ๑๒ 

 

สัญลักษณ ์
3. เป็นกำรสง่เสริมและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้มกีำรปรับปรุงกำรผลิต
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของธุรกิจชุมชน โดยเฉพำะในโครงกำร หนึ่ง
ต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ 
4. เป็นกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด ให้เปน็ที่ยอมรับและเพิ่มควำมเชื่อถือของผู้ซ้ือในและ
ต่ำงประเทศ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนตำมแผนปฏิบัติงำนใน 
แต่ละปีงบประมำณ และมีกำรแสดงเครื่องหมำยกำรรับรองที่ถูกต้อง 
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับและเปน็ที่รู้จักอยำ่งแพร่หลำย 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กำรค้ำกำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 

7. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
8. กิจกรรมส าคัญ 
    8.1) กิจกรรม : พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนปัญญาทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

1. รับค ำขอใบรับรองแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

9. งบประมาณ ดังนี ้
งบกรม/กระทรวง ๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท  
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน 283,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน 283,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน 283,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน 283,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน 1,415,000 บำท 
 

 
2,367,000 บำท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรเร่งรัดสร้ำงรำยได้ของประชำชนเพื่อกระจำยผลประโยชน์ทำง

เศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรมและทัว่ถึง ควบคู่กับกำรเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน กำรลงทุนเพื่อกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ และกำรน ำประเทศเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงเป็นธรรม 
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงเศรษฐกิจจำกภำวะควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก กำรพึ่งพำเศรษฐกิจใน
ประเทศให้มำกขึ้นและกำรน ำแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงมหำดไทย เร่ือง ยกระดับ
มำตรฐำนสินค้ำและบริกำรดำ้นกำรท่องเท่ียวและด้ำนกำรค้ำสู่สำกล 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำร OTOP ให้ได้มำตรฐำน 
2. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำร OTOP มรีำยได้เพิ่มขึ้น 
3. เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้ทัว่ถึงยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้ประชำชนได้รับรู้ถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนสินค้ำ OTOP ควำมตอ้งกำรของตลำดของ
ผู้บริโภคและกำรท่องเท่ียวภำยในจังหวดัยโสธร 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับกำรยกระดบัคุณภำพมำตรฐำน ให้เป็นทีย่อมรับในระดับสำกล 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ OTOP จงัหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จกั 
3. บุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว/ชุมชนทอ่งเที่ยวได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพสำมำรถรองรับกำร
ท่องเที่ยวได้ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. ผู้ประกอบกำร OTOP ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
2. ผู้ผลิต/ผู้จ ำหน่ำยมีโอกำสขยำยช่องทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง 
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3. บุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวได้รับกำรพัฒนำอยำ่งน้อย 100 คน  
 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กำรค้ำกำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 

7. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
8. กิจกรรมส าคัญ 

    8.1) กจิกรรม : พัฒนำบรรจุภัณฑผ์ลิตภัณฑ์ OTOP  
และ Baner 
 

1. ส ำรวจกลุ่ม ผู้ประกอบกำร วิสำหกจิชุมชน เพื่อเข้ำร่วมโครงกำร 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ส่วนผสมทำงกำรตลำด กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำคุณภำพ/มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรตลำด และเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดอำเซียน จ ำนวน 
50 กลุ่ม/รำย รวม 100 คน เจำ้หนำ้ทีพ่ัฒนำชุมชน/ภำคีกำรพัฒนำ จ ำนวน 15 คน 
3. ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

9. งบประมาณ ดังนี ้
งบพัฒนาจังหวัด 4,770,000 บาท 
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน 530,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน 530,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน 530,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน 530,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน 2,650,000 บำท 
 

4,770,000 บำท 

10. ผู้รับผิดชอบ สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดยโสธร/สนง.อุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร/ 
สนง.พำณิชย์จังหวัดยโสธร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรอินทรีย์ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล         พื้นทีก่ลุ่มจังหวัดอุบลรำชธำนี ศรษีะเกษ ยโสธร อ ำนำจเจริญนั้น มพีื้นทีท่ ำ

กำรเกษตรมำกกวำ่ 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่และประชำชนในพื้นที่สว่นใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเฉพำะข้ำว แต่หำกมีกำรส่งผลิตผลทำงกำรเกษตร 
ออกไปขำยเพียงอย่ำงเดียว ยังไม่สำมำรถท ำให้ประชำชนในพื้นที่มีรำยได้ดี
ต่อเนื่องเพียงพอกับค่ำครองชีพได้ เนื่องจำกขอ้จ ำกัดเรื่อง ฤดูกำล รำคำที่ได้ 
มูลค่ำเพิ่มที่เกิดขึ้นน้อย ดังนั้นแนวทำงในกำรเพิ่มรำยได้ของประชำกรในพื้นที่ของ
จังหวัด ควรก ำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงที่ชัดเจน มุ่งสู่กำรเกษตรที่ได้มำตรฐำน
ระดับสำกล (Organic Certified – IFOAM,  
EU , CERES,USDA) ผสมผสำนโดยใช้ภมูิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมที่โดดเด่น กำร
ออกแบบที่แตกตำ่งทันสมัย รวมถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ตลำดระดับบนและ
มุ่งหำตลำดที่เหมำะสม ในด้ำนของผลิตผลและผลิตภัณฑ์เอง หำกจะปรับสู่กำร
ขำยในรำคำที่สูงขึ้น ตลำดที่รองรับได้ยอ่มต้องเป็นตลำดระดับบน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เช่น  Villa market, Tops marketplace, Maxx Value, Whole 
food market, Smith’s, HEB, Kroger’s, Safeway, Costco, Trader’s Joe 
เป็นต้น 
         ดังนั้นเพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์ในกำรที่จะท ำให้เป็นศูนย์กลำงด้ำนอำหำร



 
 

หน้า ๕๓ จาก ๑๒ 

 

คุณภำพ ในภูมภิำคและของโลก เพือ่เขำ้สู่ตลำดคุณภำพสูง ตลำดระดับบน และ
เพื่อกำรส่งออก และเขำ้สู่ตลำด AEC โดยมีกำรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกำรเกษตร
จำกภูมิปัญญำทอ้งถิ่น ที่มีมำตรฐำนสู่เกษตรอินทรีย์ คือ น ำเร่ืองวิถีกำรเกษตร  
(Agriculture) ร้อยเรียงเร่ืองรำวจำกวัฒนธรรมภูมิปัญญำดั้งเดิม (Culture) เพื่อ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และด ำเนินกิจกรรมเพือ่ให้เกิดกำรซ้ือขำย กำรค้ำ กำรสรรหำ
สินค้ำ (Sourcing) กำรผลิต กำรแปรรูป กำรลงทุน โดยมีกลุ่มลูกค้ำตำ่งประเทศ 
โดยควำมรว่มมือกับกลุ่มบริษัท UNFI (United Food Inc) ซ่ึงเป็นบริษัทที่เป็นผู้
กระจำยสินค้ำออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก เข้ำสู่กว่ำ 80,000 ร้ำนคำ้ทั่วโลก 
อำทิเช่น Whole Food Market, Trader’s Joe, Safeway, Costco และบริษทั
ผู้น ำเข้ำและหำ้งในต่ำงประเทศรำยใหญ ่อีกหลำยรำย รวมถึงภำคเอกชน ผู้ส่งออก 
ที่เป็นแกนเพื่อน ำสินค้ำเขำ้สู่ตลำดเป็นศูนย์กลำง และมีกำรสร้ำงเร่ืองรำว และมี
กำรออกแบบดีไซน์เข้ำไปเกี่ยวข้อง จะท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงและมีจุดยืนทำง
กำรตลำดที่ชัดเจนทั้งในแง่ของภำพรวมจังหวัด เศรษฐกิจ กำรท่องเท่ียว ส่งผลดี
มำถึงด้ำนสังคม และกำรมีชวีิตที่มั่นคง มีสุขภำพด ีมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนด้วย
เกษตรแปรรูปตำมวิถวีัฒนธรรมที่ทันสมยัสู่ตลำดสำกล 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรเกษตรอินทรีย์เพื่อเข้ำสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปโดย
กำรใช้กำรออกแบบ และกำรตลำดในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดในระดับกลำงถึงบน ให้กับผู้ประกอบกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
3. เพื่อสร้ำงชื่อเสียงให้กับประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเท่ียว โดยกล
ยุทธ์ในกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำและเร่ืองรำวของแหล่งผลิตเกษตรแปรรูป วถิี
วัฒนธรรมสู่สำกล 
4. ต้องกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ไทยสู่ควำมเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำ กำรค้ำ
สรรหำ กำรผลิต กำรแปรรูป สินค้ำที่เกีย่วเนื่องกับกำรเกษตรอินทรีย ์โดยใชก้ำร
ออกแบบและมีเอกลักษณ์จำกวัฒนธรรมท้องถิ่น (Modern Agri Products Hub 
for Export) 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 1. ผูป้ระกอบกำรโรงสีขำ้วของสหกรณ์ วสิำหกจิชุมชน อุตสำหกรรมแปรรูปขำ้วและ
เกษตรแปรรูป จ ำนวน 105 คน  
2. สถำนประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจภุัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 5 กลุ่ม 5 ผลิตภณัฑ์ 
3. สถำนประกอบกำร จ ำนวน 5 กลุ่ม ได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. ตัวชี้วัดที่ 1 : จ ำนวนเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดยอ่ม (SMEs) แปรรูปข้ำว และเกษตรแปรรูปได้รับกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 100 รำย 
2. ตัวชี้วัดที่ 2 : จ ำนวนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแปรรูปขำ้วและเกษตรแปรรูป 
ได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์ 
3. ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ข้ำวและ
เกษตรแปรรูป ร้อยละ 4 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กำรค้ำกำรลงทุน และ
กำรท่องเท่ียว 

7. ระยะเวลา พ.ศ. 256๖ – 25๗๗ 
8. กิจกรรมส าคัญ 

    8.1) กจิกรรม : ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้ำวและเกษตร
อินทรีย์สู่สำกล 
 

๑. ส ำรวจควำมต้องกำร/ คัดเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
2. จัดฝึกอบรมหลกัสูตรด้ำนธุรกจิผลิตภัณฑ์ข้ำวและเกษตรอินทรีย ์จ ำนวน 
100 คน 
3. คัดเลือกผู้ประกอบกำรโรงสีข้ำวของสหกรณ์ วิสำหกจิชุมชน อุตสำหกรรมแปรรูป
ข้ำวและเกษตรแปรรูป และโรงงำน SME s สีข้ำวและเกษตรแปรรูป 5 กลุ่ม 
4. จ้ำงเหมำพัฒนำผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบของตลำด
สำกล มีฉลำกเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำที่เหมำะสมกับตลำด ตำม



 
 

หน้า ๕๔ จาก ๑๒ 

 

ข้อก ำหนดของ FDA ของตลำดเป้ำหมำย จ ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
9. งบประมาณ  ดังนี ้
งบกลุ่มจังหวัด 2,800,000 บาท 
-งบประมำณปี 2564 จ ำนวน 1,400,000 บำท 
-งบประมำณปี 2565 จ ำนวน 1,400,000 บำท 
 

2,800,000 บำท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักและเหตุผล จังหวัดยโสธร มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัด โดยมุ่งหวังเป็น “เมืองแห่งวิถีอีสำน 

เกษตรอินทรีย์ กำ้งไกลสู่สำกล” เพื่อผลกัดันให้ภำคประชำสังคมมีกำรด ำเนินชีวติตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชวีติที่ดี    
ไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของกำรวำงผังเมือง กำรจัดระเบียบชุมชน กำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ สำมำรถปอ้งกัน รักษำ และฟื้นฟูคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร 
แบบบูรณำกำรอยำ่งยั่งยืน 
2. เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟ ูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธรใหม้ี 
คุณภำพดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

4. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ 1. ทรัพยำกรธรรมชำติมีกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์อย่ำงมีส่วนรว่มจำกภำครำชกำร
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ให้คุณประโยชน์นำนำประกำรต่อประชำชนและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน 
2. มีกำรตรวจสอบ ควบคุม คุณภำพสิ่งแวดล้อมทุกดำ้นให้อยู่ในเกณฑ์ดี 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 
2. คุณภำพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธรอยู่ในเกณฑ์ดี 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 : อนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูพัฒนำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

หน้า ๕๕ จาก ๑๒ 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
8. กิจกรรมส าคัญ 
    8.1) กิจกรรม : บริหารจัดการลุม่น้ าและวางระบบธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อม งบประมาณ  ดังน้ี 
งบกรม/กระทรวง 300,000 บาท 
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน 50,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน 50,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน 50,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน 50,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน 100,000 บำท 

1. ส ำรวจ สุ่มจัดเก็บน้ ำ ภำยในจังหวัดยโสธร ส่งตรวจสอบคุณภำพน้ ำ 
2. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประชำชนและสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรม ด ำเนินกำรรณรงค์และส่งเสริมกำรใช้ระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมใน
สถำนประกอบกำร 

  8.2) กิจกรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ  ดังนี ้
งบกรม/กระทรวง 650,000 บาท  
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน 100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน 100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน 100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน 100,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน 100,000 บำท 
 

1. อบรม/สัมมนำ เพิ่มองค์ควำมรู้ทำงวชิำกำรด้ำนเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิง่แวดล้อม
สู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 ให้แก่สมำชิกเครือข่ำยทั้งกลุ่มเดิมและใหม ่/ศึกษำดูงำน 
 
 

9. งบประมาณ 950,000 บำท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชมุชน (OPOAI–C) 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักและเหตุผล         เป็นที่ทรำบกันว่ำภำคกำรเกษตรของประเทศไทย มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจ ของประเทศ เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 45 ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม และประเทศไทย มีควำมได้เปรียบในสภำพภูมิประเทศที่มีควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ แต่กำรผลิตในภำคกำรเกษตร ยังขึ้นอยู่กับฤดูกำลและผลผลิตมีคุณภำพต่ ำล้นตลำด
ท ำให้มีรำคำตกต่ ำ และส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี ค่อนข้ำงต่ ำ ส่วน
หนึ่งเนื่องจำกเกษตรกรขำดควำมรู้ในด้ำนกำรรักษำคุณภำพหรือแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร  
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ให้เป็นสินค้ำอุตสำหกรรมเกษตรที่มีมูลค่ำสูง ปลอดภัยและได้มำตรฐำน 
        รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้มีนโยบำยที่ได้
มีนโยบำยที่ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ให้กับผลิตผลทำงกำรเกษตรของ
ประเทศ และกระทรวงอุตสำหกรรมซ่ึงเป็นเจ้ำภำพในกำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำเกษตร
ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน หรือ SMEs คนตัวเล็ก สำมำรถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ(Value) ของสินค้ำและบริกำร รวมถึง สำมำรถใช้
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ หรือ E-Commerce  เชื่อมโยงกำรค้ำขำยสู่สำกล  โดยที่ไม่ต้อง
ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง เพื่อให้ผู้ประกอบกำร SMEsคนตัวเล็กและวิสำหกิจชุมชนไทยที่กระจำย
อยู่ทั่วประเทศ มีควำมเข้มแข็ง มีศักยภำพและควำมพร้อม ในกำรพัฒนำและสำมำรถแข่งขัน
ได้ในระดับสำกล เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรำยได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภำพชีวิตที่ดีต่อไปตลอดจน
สำมำรถเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ  และเกิดเครือข่ำยชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สำมำรถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และช่วยพัฒนำเกษตรกรรำยอื่นต่อไป 



 
 

หน้า ๕๖ จาก ๑๒ 

 

        ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมจึงได้จัดท ำ 
“โครงกำรค่ำใช้จ่ำย แปรรูปสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province 
One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)” ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของ
เกษตรกรฐำนรำก ซ่ึงเป็นประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ ผ่ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักสร้ำง
องค์ควำมรู้เรื่องกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรขนำดย่อมรำยใหม่ให้กระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อให้
เกษตรกรฐำนรำกให้มีควำมภำคภูมิใจและมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงมั่นคง มันค่ัง อย่ำงยั่งยืนสืบไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีควำมมั่นคงด้ำนอำชีพ และมั่งค่ัง
ด้ำนรำยได้อยำ่งยั่งยืน 
2. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตผลทำงกำรเกษตร (Value Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่ม
วิสำหกจิ ชุมชน/กลุ่มชุมชนกำรเกษตร/สหกรณ์กำรเกษตร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มำตรฐำนผลติภัณฑ์ 
รวมทั้งกำรตลำด 
3. เพื่อเช่ือมโยงและผลกัดันงำนวิจยัและพัฒนำ (R&D) มำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิต 
ทำงกำรเกษตรอยำ่งเป็นรูปธรรม 
4. เพื่อพัฒนำและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร/Start Up/SMEs คนตัวเล็ก 

4. ผลผลิต และผลลพัธ์ของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำมีรำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 6 ต่อปี 
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1. เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย (กลุ่มเกษตรกร / วิสำหกจิชุมชนกำรเกษตร / สหกรณ์

กำรเกษตร) เข้ำรว่มโครงกำรฯ อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 กลุ่มๆ ละไม่น้อยกวำ่ 30 คน 
ได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตผลทำงกำรเกษตร กำรตลำด และกำร
บริหำรจัดกำร จ ำนวน 30 คน 
2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดว้ย MINI ITC / 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กำรค้ำกำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 

7. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
8. กิจกรรมส าคัญ 
    8.1) กิจกรรม : แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 
จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI–C) งบประมาณ  ดังนี ้
งบกรม/กระทรวง 1,980,000 บาท 
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน 220,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน 220,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน 220,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน 220,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน 1,100,000 บำท 
 
 
 
 
 

1. อบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตผลทำงกำรเกษตร 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ กำรตลำด (ทำง Online และ Offline) รวมทั้ง กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรสู่ควำมยั่งยืน 
2. พัฒนยำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ด้วย MINI ITC ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ (กิจกรรมนี้หมำยรวมถึงกำรให้ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และ
กำรตลำดด้วย) 
3. ฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนำและยกระดับเกษตรกรใหม่ กำรเป็นนักธุรกิจเกษตร /  
Startup / SMEs คนตัวเล็ก 

9. งบประมาณ 1,980,000 บำท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 

 



 
 

หน้า ๕๗ จาก ๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ  ยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล จังหวัดยโสธร มีประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือ กำรท ำนำ และ

เกษตรอื่น ๆ โดยเฉพำะกำรปลูกข้ำวหอมมะลิ ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกร
เพำะปลูกมำกที่สุดในจังหวัดยโสธร และข้ำวหอมมะลิยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ต้องกำรของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงสำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำสู่
จังหวัดยโสธร โดยเฉพำะ “ข้ำวหอมมะลิปลอดภัยและข้ำวหอมมะลิอินทรีย์” 
ประกอบกับ จังหวัดยโสธร ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร เป็น ยโสธรเมืองเกษตร
อินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสำน ซ่ึงมีกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 
ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ โดยจังหวัดยโสธร เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นของ
ควำมร่วมมือในทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำเกษตรกรอินทรีย์ ทั้งด้ำนพืช ผัก 
ปศุสัตว์และประมง โดยใช้หลักกำรตลำดน ำกำรผลิตเพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบกำร 
พัฒนำเกษตรอินทรีย์ที่ก้ำวไกลสู่สำกล ท ำให้มีกำรท ำเกษตรอินทรีย์ที่หลำกหลำย
เพิ่มขึ้น นอกจำกข้ำวอินทรีย์แล้ว ยังมี พืช ผักอื่น ๆ ปศุสัตว์และประมง ที่มุ่งพัฒนำ
ให้เป็นอำหำรปลอดภัย และเป็นเกษตรอินทรีย์ อีกหลำกหลำยผลิตภัณฑ์ ดังนั้น 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับกำรแปรรูป
อุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมยกระดับกำรแปร
รูปอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนำยกระดับกำร
แปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ เพื่อน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ 
และนวัตกรรมที่จ ำเป็นมำถ่ำยทอดให้กับผู้ประกอบกำร กลุ่มวิสำหกิจชุมชน และ



 
 

หน้า ๕๘ จาก ๑๒ 

 

กลุ่มเกษตรกรที่สนใจในกำรพัฒนำกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดได้อย่ำงยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับสถำนประกอบกำรวิสำหกจิขนำด
กลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน กลุม่เกษตรกร หรือกลุ่มเครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน ำมำพัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่ำสูงขึ้น 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 1.สินค้ำเกษตรอินทรีย์ได้รับกำรพัฒนำยกระดับกำรแปรรูปจ ำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนำด้ำนฉลำกและบรรจุภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์ 
2.วิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม วสิำหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร สำมำรถน ำ
ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ ำเปน็มำพัฒนำยกระดับสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้มี
มูลค่ำเพิ่มขึ้น 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ สินค้ำเกษตรอินทรีย์ได้รับกำรพัฒนำยกระดับกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์  
พร้อมพัฒนำฉลำกและบบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ 

6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กำรค้ำกำรลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 

7. ระยะเวลา พ.ศ. 2566 – 2570 
8. กิจกรรมส าคัญ 
    8.1) กิจกรรม : ยกระดับการแปรรปูอุตสาหกรรมเกษตร
อินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ ดังนี้ 
งบพัฒนาจังหวัด 10,800,000 บาท 
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน 1,200,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน 1,200,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน 1,200,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน 1,200,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน 6,000,000 บำท 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำ
ยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรยี์ 
2. เสริมสร้ำงประสบกำรณ์เพิ่มพูนทักษะผู้น ำกลุ่ม โดยกำรศึกษำดูงำนกำร
พัฒนำกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร และดำ้นอื่น ๆ เช่น ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร  
ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ 
3. พัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์  
4. พัฒนำออกแบบฉลำกและบรรจภุัณฑ์ 
5. พัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสู่ระบบมำตรฐำน อย. 

 
 

 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
  
    8.2) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (วิสาหกิจ
ชุมชน/OTOP/SME/สถาบันเกษตรกร งบประมาณ  ดังนี ้
งบพัฒนาจังหวัด 1,700,000 บาท 
-งบประมำณปี 2566 จ ำนวน 300,000 บำท 
-งบประมำณปี 2567 จ ำนวน 300,000 บำท 
-งบประมำณปี 2568 จ ำนวน 300,000 บำท 
-งบประมำณปี 2569 จ ำนวน 300,000 บำท 
-งบประมำณปี 2570 จ ำนวน 500,000 บำท 
 
 
 
 

1. ฝึกอบรมผู้ประกอบกำร (เพื่อให้มีศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจให้มีควำมเข้มแข็ง
และสำมำรถแข่งขันในตลำดสำกลได้) 
2. ติดตำมผลและประเมินโครงกำร 

9. งบประมาณ 12,500,000 บำท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร 
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4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบผระมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อก. 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สปอ. 
แผนพัฒนาจังหวัด  
ปี 25๖6 - 2570 

แผนปฏิบัติการ  
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

จังหวัดยโสธร  

วิส
ัยท

ัศน์
 “ปฏิรูปอุตสำหกรรมไทย 

สู่อุตสำหกรรมยุคใหม่ให้เติบโต 
อย่ำงยั่งยืน” 

“บูรณำกำรและขบัเคลื่อนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน” 

ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย ์
เมืองแห่งวิถีอีสำน 

เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์        
พัฒนำเกษตรอินทรีย์  

สู่วิถียโสธร 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

ด้า
นท

ี่ 1
 

กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรแลภำคอุตสำหกรรม 

ด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

กำรผลักดันนโยบำยและแผนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 ส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์
ครบวงจรและได้มำตรฐำน 

พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมเกษตร 

(Agro-Industry) 
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ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

ด้า
นท

ี่ 2
 

กำรพัฒนำปจัจัยสนับสนุนให้เอือ้ต่อ
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมยุคใหม่ 

กำรพัฒนำศักยภำพของธุรกิจ
อุตสำหกรรมในส่วนภูมภิำค 

ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณี และ

กำรค้ำ กำรท่องเท่ียว 

ส่งเสริม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น 

 
ปร

ะเด
็นก

าร
พัฒ

นา
ด้า

นท
ี่ 3

 

กำรเพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืนดว้ย  

BCG Model 

กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม
อย่ำงยั่งยืนดว้ย BCG Model 

ยกระดับคุณภำพชีวิต
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ควำมมั่นคงของครอบครัว 

ชุมชนและสังคม 

ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรม 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และกำรมีส่วนรว่มของ

ประชำชน 
 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

ด้า
นท

ี่ 4
 

กำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
เพื่อให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธภิำพ 

กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กรเพื่อ
ยกระดับกำรให้บริกำรให้มี

ประสิทธิภำพ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สู่ฐำนกำรผลิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ.ตามแผนพัฒนาจังหวัด 
         ๑. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดยโสธร 1 โครงการ  
    ได้แก่ โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  

กิจกรรม ยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วงเงิน 1,052,300 บาท 
1) มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี : ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) มีควำมสอดคล้องกับโครงสร้ำงแผนพัฒนำจังหวัดยโสธร (พ.ศ.2561 – 2565) : ล ำดับที่ 1  
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 ส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดยโสธร มีประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือ กำรท ำนำ และเกษตรอ่ืน ๆ 
โดยเฉพำะกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกรเพำะปลูกมำกที่สุดในจังหวัดยโสธร และข้ำว
หอมมะลิ ของจังหวัดยโสธรยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งสำมำรถ
สร้ำงรำยได้เข้ำสู่จังหวัดยโสธร โดยเฉพำะ “ข้ำวหอมมะลิปลอดภัย และข้ำวหอมมะลิอินทรีย์” ประกอบกับ 
จังหวัดยโสธร ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร เป็น ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน จังหวัด
ยโสธรยังมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 
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โดยจังหวัดยโสธรเล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นของควำมร่วมมือในทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
ทั้งด้ำนพืช ผัก     ปศุสัตว์ และประมง โดยใช้หลักกำรตลำดน ำกำรผลิตเพ่ือให้เป็นจังหวัดต้นแบบกำรพัฒนำ
เกษตรอินทรีย์ที่ก้ำวไกลสู่สำกล ท ำให้มีกำรท ำเกษตรอินทรีย์ที่หลำกหลำยเพ่ิมขึ้น นอกจำกข้ำวอินทรีย์แล้ว    
ยังมีพืชผักอ่ืน ๆ ปศุสัตว์ และประมง ที่มุ่งพัฒนำให้เป็นอำหำรปลอดภัย และเป็นเกษตรอินทรีย์ อีกหลำกหลำย
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับกำรแปรรูปอุตสำหกรรม
เกษตรอินทรีย์และเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ยกระดับกำรแปรรูปอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์และ
เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ เพ่ือพัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ โดยน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
นวัตกรรมที่จ ำเป็นมำถ่ำยทอดให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำร วิสำหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจในกำร
พัฒนำกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี ้เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดได้อย่ำงยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดโครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับสถำน
ประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือกลุม่เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและแนวคิดในกำรน ำเอำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่จ ำเป็นมำพัฒนำแปรรปูผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
2. เพื่อยกระดับสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้มีมลูค่ำสูงขึ้น 

สินค้ำเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 6 ผลิตภณัฑ์ ได้รับกำรพัฒนำ
ยกระดับกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ 



 

 

 
 
4. ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/เป้าหมาย ผลที่เกิดจากโครงการ 
โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรม ยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วงเงิน 1,052,300 บาท 
1) ส ารวจกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกกลุ่ม 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าร่วมโครงการ  
เบิกจ่ายเงิน 29,700 บาท 
 
 
 
 

 

สอจ.ยโสธร ด ำเนินกำรส ำรวจกลุม่เป้ำหมำยและจัดประชุมคณะท ำงำน
พิจำรณำคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วมโครงกำรฯ เมื่อวันที ่15 ธ.ค.2563 
และพิจำรณำคดัเลือกกลุ่มเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 6 กลุม่ ดังนี ้
1. กำรจดักิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติกำร เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และเจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง  
เมื่อวันท่ี 15 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 6 กลุ่ม ได้แก ่
   1.1 วิสำหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปอำหำรบ้ำนหนองสิม  
เลขท่ี 50 หมู่ที่ 7 ต ำบลสำมแยก อ ำเภอเลิงนก จังหวัดยโสธร 
   1.2 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกข้ำวอินทรีย์บ้ำนเชียงเพ็ง  
เลขท่ี 42 หมู่ที่ 7 ต ำบลเชียงเพ็ง อ ำเภอป่ำติ้ว จังหวัดยโสธร 
   1.3 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตข้ำวอินทรีย์ บ้ำนค ำครตำ  
เลขที่ 19 หมู่ที่ 13 ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร 
   1.4 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้ำวอินทรีย์บ้ำนดวน  
เลขท่ี 5 หมู่ที่ 7 ต ำบลน้ ำอ้อม อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
   1.5 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้ำนคูเมือง  
เลขท่ี 58 หมู่ที่ 1 ต ำบลคเูมือง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 
   1.6 วิสำหกิจชุมชนเกษตรธรรมชำติหนองยอ เลขท่ี 72 หมู่ที่ 4  
ต ำบลก ำแมด อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
 

2) จ้างเหมาพัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตร
อินทรีย์ พร้อมพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์  
จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์  
2.1) วงเงินงบประมาณ 1,012,500 บาท 
       จ้างเหมาพัฒนาฯ 739,000 บาท  
       แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย จากการประกวดราคา  
       อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน  
       273,500 บาท 
2.2) วงเงินงบประมาณ 4,800 บาท  
       จ้างท าป้ายโครงการ 4,500 บาท 
       แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 300 บาท 
 

สอจ.ยโสธร ได้ด ำเนินกำรจำ้งเหมำพัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร
อินทรีย์พร้อมพัฒนำฉลำกและบรรจุภณัฑ์ กับ บริษัท เรด ดอท จ ำกัด  
เมื่อวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2564 สัญญำเลขท่ี e1/2564 และโครงกำร 
ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
ดังนี ้
1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปอาหารบ้านหนองสิม  
เลขท่ี 50 หมู่ที่ 7 ต ำบลสำมแยก อ ำเภอเลิงนก จังหวัดยโสธร 
รายการผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์หน่อไม้อบแห้ง  จ ำนวน 500 ช้ิน 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ 
ฉลำกและบรรจุภณัฑ์ถุงฟอยล์ซิปล็อค ขนำด 50 กรัม  จ ำนวน 700 ช้ิน 
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านเชียงเพ็ง  
เลขท่ี 42 หมู่ที่ 7 ต ำบลเชียงเพ็ง อ ำเภอป่ำติ้ว จังหวัดยโสธร 
รายการผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์ขนมคุกก้ี  จ ำนวน 500 ช้ิน 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ 
ฉลำกและบรรจุภณัฑ์กระปุกพลำสติก ขนำด 110 กรัม  จ ำนวน 700 ช้ิน 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านค าครตา  
เลขที่ 19 หมู่ที่ 13 ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร 
รายการผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์ข้ำวแต๋น  จ ำนวน 500 ช้ิน 
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ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ 
ฉลำกและบรรจุภณัฑ์กระปุกพลำสติก ขนำด 40 กรมั  จ ำนวน 700 ช้ิน 
 

4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านดวน  
เลขท่ี 5 หมู่ที่ 7 ต ำบลน้ ำอ้อม อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
รายการผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์ข้ำวพอง  จ ำนวน 500 ช้ิน 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ 
ฉลำกและบรรจุภณัฑ์กระปุกพลำสติก ขนำด 70 กรมั  จ ำนวน 700 ช้ิน 
 

5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถัว่ลิสงบ้านคูเมือง  
เลขท่ี 58 หมู่ที่ 1 ต ำบลคเูมือง อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 
รายการผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์ถั่วกรอบแก้ว  จ ำนวน 500 ช้ิน 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ 
ฉลำกและบรรจุภณัฑ์กระปุกพลำสติก ขนำด 110 กรัม  จ ำนวน 700 ช้ิน 
 

6. วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ  
เลขท่ี 72 หมู่ที่ 4 ต ำบลก ำแมด อ ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
รายการผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์น้ ำนมข้ำว  จ ำนวน 500 ช้ิน 
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ 
ฉลำกและบรรจุภณัฑ์ขวดพลำสตกิ ขนำด 250 มล.  จ ำนวน 700 ช้ิน 
 

3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ฯ  
วงเงิน 5,300 บาท 
- สอจ.ยโสธร ลงพื้นที่เพ่ือตรวจตดิตำมกำรด ำเนินงำน
ของผู้เชี่ยวชำญและคณะท ำงำน 

ผลที่เกดิจำกโครงกำรเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ที่ก ำหนด ในส่วนของกำร
ขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด จะเห็นว่ำกำรพัฒนำผลิตภณัฑ ์พร้อม
พัฒนำฉลำกและบรรจุภณัฑ์ที่ทันสมัย สวยงำม มีเอกลักษณ์ของตนเองในพื้นที่
สร้ำงควำมแตกต่ำงของผลติภณัฑ์ ส่งผลท ำใหส้ินค้ำมมีูลคำ่เพิ่มขึ้น เพิ่ม
ช่องทำงกำรตลำดมำกข้ึน สอดคลอ้งกับประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสรมิ
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน และสอดรับกับตัวช้ีวัดที่ก ำหนด คือ 
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 6 ผลิตภณัฑ์ ได้รับกำรพัฒนำยกระดบักำรแปร
รูปผลิตภณัฑ์และบรรจภุัณฑ ์
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5. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และการขับเคลื่อนตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

วัตถุประสงค์/ประเด็นการพัฒนา/ตัวช้ีวัด ผลที่เกิดจากโครงการ / คุณค่า 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับ
สถำนประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรอืกลุ่มเครือข่ำยเกษตร
อินทรีย์ ให้มีควำมรูค้วำมสำมำรถและแนวคิดในกำร
น ำเอำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทีจ่ ำเป็นมำพัฒนำแปรรูป
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ ์
2. เพื่อยกระดับสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้มีมูลค่ำสูงขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ส่งเสริมกำรเกษตรอินทรีย์ครบ
วงจรและได้มำตรฐำน 
เป้าหมาย : วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรอืกลุ่มเครือข่ำยเกษตร
อินทรีย์ไดร้ับกำรพัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ พร้อมพัฒนำฉลำกและบรรจุภณัฑ์ จ ำนวน 6 
ผลิตภณัฑ ์
ตัวชี้วัด : สินค้ำเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 6 ผลติภณัฑ์ ไดร้ับ
กำรพัฒนำยกระดบักำรแปรรูปผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ ์

1.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจระหว่ำง
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และเจ้ำหน้ำท่ีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรประสำนกำรด ำเนินงำน และเปำ้หมำยในกำร
พัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ พร้อมพัฒนำฉลำกและ
บรรจภุัณฑ์  
2. สถำนประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชมุชน 
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 6 กลุ่ม ได้รบักำร
พัฒนำยกระดับกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ โดยใช้แนวคิด 
Green Concept คือ ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีมำจำก
กระบวนกำรผลติแบบเกษตรอินทรีย์หรือเป็นผลิตภณัฑ์ปลอดสำรพษิ ดังนี ้
    2.1 ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้ง  
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  โดยกำรน ำเอำหน่อไม้ มำพัฒนำแปรรูป
เป็น หน่อไม้อบแห้ง ซึ่งเป็น วิธีกำรแปรรูปโดยเอำน้ ำออกจำกหน่อไม้ เพื่อ
ยืดอำยุหน่อไม้ให้นำนข้ึน โดยที่หน่อไม้ไม่เน่ำเสียจำกกำรกระท ำของ
จุลินทรีย์ โดยกำรน ำเอำไปตำกแดด (Sun drying หรือน ำเข้ำเครื่องอบ
พลังงำแสงอำทิตย์ จนหน่อไม้แห้งสนิท เพื่อตอบโจทยผ์ู้บริโภคในยุค
ปัจจุบัน และสำมำรถเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์
    2.2 ผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้  
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยกำรน ำเอำข้ำวอินทรีย์ มำพัฒนำแปร
รูปเป็น ขนมคุกกี้ ซึ่งในส่วนผสมจะมีกำรน ำแป้งข้ำวมำเป็นส่วนผสมหลัก
ในกำรท ำคุกก้ี เพื่อให้ได้ขนมคุกกีจ้ำกข้ำวอินทรีย์ ท่ีมีรสชำติ และกลิ่น 
ของข้ำวชัดเจน โดดเด่น และยังเพิม่คุณประโยชน์ให้แก่ขนมคุกกี้ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคและเพิ่มมลูค่ำให้แก่ข้ำว 
    2.3 ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น  
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยกำรน ำเอำข้ำวเหนียวอินทรีย์ มำพัฒนำ
แปรรูปเป็น ข้ำวแต๋น ซึ่งเป็นขนพื้นบ้ำนหรืออำหำรว่ำง ที่แสดงออกถึง
เอกลักษณ์และภูมิปัญญำพื้นบ้ำน โดยน ำน้ ำแตงโมมำมูลกับข้ำวเหนียวแล้ว
น ำมำกดใส่พิมพ์ หลังจำกนั้นน ำไปตำกแดดให้แห้ง หรือเข้ำเครื่องอบพลังงำน
แสงอำทิตย์ เมื่อแห้งสนิทแล้วน ำมำทอดให้สีเหลืองสวยงำม เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ให้แก้ผลิตภัณฑ์ และตอบโจทย์กลุม่ผู้บรโิภคในยุคปัจจุบัน 
    2.4 ผลิตภัณฑ์ข้าวพอง  
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยกำรน ำเอำข้ำวอินทรีย์ มำพัฒนำ 
แปรรูปเป็น ข้ำวพอง โดยน ำเอำขำ้วชนิดต่ำง ๆ มำหุงให้สุก ผึ่งแดดหรือ
อบให้แห้ง แล้วน ำมำทอดหรือคั่วให้พอง ซึ่งหลังจำกนั้นน ำไปคลุกกบัน้ ำ
ผสมไว้ คลุกจนส่วนผสมเข้ำกันน ำมำเทลงถำดและปั้นเป็นก้อนเพื่อควำม
สะดวกต่อกำรรับประทำนพร้อมน ำมำเคลือบช็อกโกแลตตำมควำมชอบ 
เพื่อให้ได้รสชำติที่หลำกหลำยเพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มมลูค่ำให้แก่ผลติภณัฑ์ 
และตอบโจทย์กลุม่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์/ประเด็นการพัฒนา/ตัวช้ีวัด ผลที่เกิดจากโครงการ / คุณค่า 
     2.5 ผลิตภัณฑ์ถั่วกรอบแก้ว  

การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยกำรน ำเอำถ่ัวลิสงมำพัฒนำแปรรปูเป็น 
ถั่วกรอบแก้ว และพัฒนำสตูรโดยกำรเพิ่มผงโอวัลติน หรือผงชำเขียว หรือ
น ำน้ ำปลำรำ้ มำใช้ในกำรพัฒนำสตูรเพื่อให้ถั่วกรอบแก้ว มีรสชำติและ
กลิ่น ท่ีน่ำสนใจ ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผู้บริโภค และสำมำรถเพิ่ม
มูลค่ำให้แก่ผลติภณัฑ ์
   2.6 ผลิตภัณฑ์น้ านมข้าว  
การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยกำรน ำเอำข้ำวอินทรีย์ มำพัฒนำแปร
รูปเป็น น้ ำนมข้ำว ซึ่งเป็นเครื่องดืม่ที่ได้จำกกำรน ำเอำข้ำวมำปั่นและสกัด
ให้ได้น้ ำ โดยน้ ำนมข้ำวมปีระโยชนช่์วยลดระดับคลอเรสเตอรอล มสีำร
ต้ำนอนุมูลอสิระ อุดมไปด้วยวิตำมนิต่ำง ๆ มำกมำยหลำยชนิด เช่น 
วิตำมินบี, วิตำมินดี และวิตำมินอี ทั้งนี้น้ ำนมข้ำวยังเป็นเครื่องดื่มเพือ่
สุขภำพท่ีเหมำะกับผู้ที่แพ้นมวัว เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค 
และสำมำรถเพิ่มมลูค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
3. สถำนประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชมุชน 
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 6 กลุ่ม ได้รบั
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ จ ำนวน 500 ช้ิน/กลุ่ม ฉลำกและบรรจภุณัฑ์ จ ำนวน 
700 ช้ิน/กลุม่ เสร็จเรียบร้อย 

 

ผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำรที่ก ำหนด ในส่วนของกำรขับเคลื่อนประเด็น
กำรพัฒนำจังหวัด จะเห็นว่ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบฉลำกและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สวยงำม             
มีเอกลักษณ์ของตนเองในพื้นที่ สร้ำงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์ ส่งผลท ำให้สินค้ำมีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น เพ่ิมช่องทำง
กำรตลำดมำกขึ้น สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน        
ตามวัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรอินทรีย์ได้มำตรฐำนและเพ่ิมมูลค่ำ ภายใต้
แนวทางการพัฒนา เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรับซื้อ/กำรจ ำหน่ำยและส่งเสริมกำรแปรรูป เพ่ิมมูลค่ำกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสอดรับตัวชี้วัดที่ก าหนดของจังหวัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 : จ ำนวนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมำตรฐำนสำมำรถผลิตและหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้ำ (10กลุ่ม/ปี) 

6. ความคุ้มค่า 
ความคุ้มค่าเชิงสังคม ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ 

1. เพิ่มรำยได้มำกข้ึน 
2. มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยได้อย่ำงต่อเนื่อง 
3. สถำนประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรอืกลุ่มเครือข่ำยเกษตร
อินทรีย์ มีควำมรู้ มีศักยภำพเกี่ยวกับแนวคิดในกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ ฉลำกและบรรจภุัณฑ์ สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ให้เครือข่ำย หรือผู้ที่สนใจรำยอื่นได้ 
 
  
 

1. ผลิตภณัฑเ์ดิม ข้ำวผงชงดื่ม รำคำ 30 บำท/ช้ิน 
    ผลิตภณัฑ์ที่พัฒนำ หน่อไม้อบแห้ง รำคำ 35 บำท/ช้ิน 
    เพิ่มมูลค่ำ 5 บำท หรือ 16.67 % 
2. ผลิตภณัฑเ์ดิม ข้ำวมะลิแดง รำคำ 30 บำท/กก. 
    ผลิตภณัฑ์ใหม่ ขนมคุกกี้ รำคำ 35 บำท/ช้ิน 
    เพิ่มมูลค่ำ 5 บำท หรือ 16.67 % 
3. ผลิตภณัฑเ์ดิม ข้ำวตัง รำคำ 30 บำท/ช้ิน 
    ผลิตภณัฑ์ใหม่ ข้ำวแต๋น รำคำ 35 บำท/ช้ิน 
    เพิ่มมูลค่ำ 5 บำท หรือ 16.67% 
4. ผลิตภณัฑเ์ดิม ข้ำวหอมมะลิ รำคำ 28 บำท/กก. 
    ผลิตภณัฑ์ใหม่ ข้ำวพอง 70 กรัม รำคำ 35 บำท/ช้ิน 
    เพิ่มมูลค่ำ 7 บำท หรือ 25% 
5. ผลิตภณัฑเ์ดิม ถั่วตดั รำคำ 10 บำท/ช้ิน 
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    ผลิตภณัฑ์ใหม่ ถ่ัวกรอบแก้ว รำคำ 35 บำท/ช้ิน 
    เพิ่มมูลค่ำ 25 บำท หรือ 250% 
6. ผลิตภณัฑเ์ดิม ชำข้ำงกล้อง รำคำ 20 บำท/ขวด 
    ผลิตภณัฑ์ใหม่ น้ ำนมขำ้ว รำคำ 25 บำท/ขวด 
    เพิ่มมูลค่ำ 5 บำท หรือ 25% 
* รำคำมูลคำ่สินค้ำท่ีเพิ่มขึ้น ที่มีรำคำสูงขึ้น 10% โดยคดิจำก
มูลค่ำผลติภณัฑ์ใหม่เทยีบกับผลิตภัณฑเ์ก่ำ 

7. การบริหารโครงการให้ย่ังยืน 
    ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธรจะด ำเนินกำร ดังนี้ 
    - จัดกิจกรรมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบกำร วิสำหกิจชุมชนอุตสำหกรรมแปรรูปข้ำวและเกษตรแปรรูป มีช่องทำงที่เป็น
ทำงกำรในกำรซื้อขำย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำจำกเกษตรอินทรีย์ และกำรรับรู้ข้อมูล
กำรตลำดที่ชัดเจน  
    - ประชำสัมพันธ์สินค้ำจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเรื่องรำวของแหล่งผลิตเกษตรแปรรูป       
วิถีวัฒนธรรมสู่สำกล โอกำสกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจำกเกษตรอินทรีย์            
ผ่ำนกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่  
 

8. ปัญหา อุปสรรค  
1) ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบกำรยังผิดอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ อัพเดทท ำให้กำรจัดท ำเอกสำรมี

กำรผิดพลำดเล็กน้อย 
2) ระยะทำงระหว่ำงที่พักของผู้ประกอบกำรบำงรำยกับสถำนที่จัดประชุมค่อนข้ำงไกลท ำให้กำร

เดินทำงมำประชุมล่ำช้ำ 
3) กำรประสำนงำนกับผู้ประกอบกำรทำงโทรศัพท์ค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกสัญญำณโทรศัพท์อ่อน 
4) ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังขำดประสบกำรณ์ด้ำนกำรตลำดออนไลน์ มีควำมสนใจ แต่ไม่ได้ท ำอย่ำง

จริงจัง เช่น กำรไลน์สด กำรสร้ำงแฟนเพจ กำรเขียนคอนเทนท์ เป็นต้น 
5) ผู้ประกอบกำรต้องกำรบรรจุภัณฑ์เป็นจ ำนวนมำก เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ 
6) ในกำรลงพ้ืนของทีมงำนและผู้เชี่ยวชำญมีควำมล่ำช้ำ ในกำรเดินทำง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
7) ผู้ประกอบกำรบำงรำย ยังขำดควำมรู้ และประสบกำรณ์ เทคนิค และกรรมวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำร 

แปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้ สะอำด ปลอดภัย 
9. สรุป 

กำรด ำเนินกำรโครงกำรยกระดับกำรแปรรูปอุตสำหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลลัพธ์เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำร สอดคล้องและ
ขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด วัตถุประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำจังหวัด
ยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
 

แผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ.ตามแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2564 

  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดยโสธร ได้ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำร 
ในจังหวัด มีโครงกำร/กิจกรรมตำมที่กระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนดให้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรปี 2564 ดังนี้ 
 

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมายท้ังปี 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและพฒันำศักยภำพของอุตสำหกรรมในภูมิภำค (กตร.) 
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบกำร เพือ่ศึกษำ ส ำรวจและวิเครำะหศ์ักยภำพอุตสำหกรรม 

ในจังหวัด 
100 รำย 101 รำย 

1.2  จัดฝึกอบรม/สัมมนำทำงด้ำนวิชำกำร กฎหมำย และศึกษำดูงำน 100 รำย 114 รำย 
1.3  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพำะทำง 215 รำย 222 รำย 
1.4  ให้บริกำรข้อมลูสำรสนเทศอุตสำหกรรม แกผู่้ประกอบกำร และประชำชนในจังหวัด   
       ในรูปแบบเอกสำร / Electronic File และ Website   

215 รำย 215 รำย 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  (กยผ.) 
2.1 ประชำสมัพันธ์โครงกำร เชิญชวนสมำชิกใหม่เข้ำร่วมโครงกำร และส ำรวจพ้ืนท่ีเป้ำหมำย 30 รำย 30 รำย 
2.2 จดัฝึกอบรม/บรรยำยเพื่อเพิม่องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์ 
      สิ่งแวดล้อมสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 ให้แก่สมำชิกเครือขำ่ยทั้งกลุ่มเดมิและกลุม่      
      ที่จะสร้ำงขึ้นใหม่ หรือศึกษำดูงำนกลุ่มเครือข่ำยอื่น 

30 รำย 30 รำย 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำฐำนข้อมลูภำคอุตสำหกรรมเพื่อกำรเตือนภยัเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระดับจังหวัด (กยผ.) 
3.1 จดัท ำข้อมูลช้ีน ำและเตือนภัยทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในระดบัจังหวัด     4 รำยงำน 4 รำยงำน 
3.2 จดัท ำข้อมูล GPP สำขำอุตสำหกรรมและสำขำกำรเหมืองแร่และเหมืองหิน 1 รำยงำน 1 รำยงำน 
3.3 รำยงำนภำวะเศรษฐกิจ รำย 6 เดือน 2 รำยงำน 2 รำยงำน 
3.4 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวกำรลงทุนเป็นรำยเดือน 12 รำยงำน 12 รำยงำน 
3.5 ปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมลูจังหวัดทั้งรำยชื่อผูร้ับบริกำรเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 2562 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
3.6 ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมลูท ำเนียบโรงงำนให้มีควำมครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ กำรตรวจสอบ 
      และปรับปรุงฐำนข้อมูลทุก ๆ เดือน ส ำหรับใช้เผยแพร่ข้อมลูใหก้ับผู้ประกอบกำรและผูส้นใจ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.7 จดัท ำและปรับปรุงข้อมูลเครอืข่ำยพันธมิตรอุตสำหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 12 ครั้ง 12 ครั้ง 
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรลุ่มน้ ำและวำงระบบธรรมำภิบำลสิง่แวดล้อม (กยผ.) 
4.1 จดัเก็บวิเครำะห์/ตรวจสอบคณุภำพน้ ำบริเวณลุ่มน้ ำสำยหลัก ล ำธำร คู คลอง หนอง และบึง  
     ที่ส ำคัญในพื้นที่ต่ำง ๆ 

9 จุด 9 จุด 

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำและผลกัดันแผนยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560-2564 สูก่ำรปฏิบัติ (กยผ.) 
5.1 จดัประชุมจัดท ำ/เผยแพร่แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดใหผู้้เกี่ยวข้องใน 
      พื้นที่จังหวัดทั้งภำครัฐ เอกชน และ ตัวแทนชุมชน เพื่อจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
      อุตสำหกรรมจังหวัด 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 
134 หมู่ที่ 5 ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

โทรศัพท์ 0 4558 6035 

http://www.industry.go.th/yasothon/index.php 


