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ส่ วนที่ 1
สภาพทัว่ ไปของจังหวัดยโสธร
1. ลักษณะทางกายภาพ
1.1 ทีต่ ้งั และขนาดพืน้ ที่ จังหวัดยโสธรตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ห่างจากกรุ งเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 531 กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2, 202)
อยูใ่ นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรี สะเกษ ยโสธร อํานาจเจริ ญ)
1.2 ขนาดพืน้ ที่ จังหวัดยโสธรมีพ้นื ที่ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร หรื อ 2,600,902 ไร่
คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ของพื้นที่ทวั่ ประเทศ และคิดเป็ นร้อยละ 12.89 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาพแสดงทีต่ ้งั และขอบเขตของจังหวัดยโสธร
1.3 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่หรื อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มีลกั ษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตก
ลงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง ภูเขา สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น
มีสภาพป่ าและภูเขา มีแหล่งนํ้าขนาดกลาง ได้แก่ ห้วยลิงโจน ห้วยสะแบก ลําโพง ลําเซบาย (ลุ่มนํ้ามูล)
ไหลผ่านทางตอนเหนือและตอนกลาง ส่ วนพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เป็ นที่ราบลุ่มตํ่าสลับซับซ้อน
กับสันดินริ มนํ้า มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ได้แก่ แม่น้ าํ ชี และขนาดกลาง ได้แก่ ลํานํ้ายัง ลําทวน (ลุ่มนํ้าชี)
ไหลผ่านจังหวัด ลักษณะดินส่ วนมากเป็ นดินปนทรายและดินเค็ม มีหนอง บึง ลําห้วย และแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กอยูท่ วั่ ไป พื้นที่แหล่งนํ้าอยูใ่ นลุ่มนํ้าชี ลุ่มนํ้ามูล สําหรับภูมิอากาศ จังหวัดยโสธรมี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยเท่ากับ 71.1% อุณหภูมิสูงสุ ด 40.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่าํ สุ ด 14.0 องศาเซลเซียส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (2547 – 2551) เฉลี่ย 1,352 ม.ม.ต่อปี
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2. การปกครองและประชากร
2.1 การปกครอง
2.1.1 อาณาเขต จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอํานาจเจริ ญและอุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดศรี สะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
2.1.2 โครงสร้างการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค ส่ วนกลาง ส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด
1) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค (และการปกครองท้องที่) จังหวัดยโสธรมี
ส่ วนราชการส่ วนภูมิภาคประจําจังหวัด จํานวน 32 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 9 อําเภอ (อําเภอเมือง
ยโสธร อําเภอเลิงนกทา อําเภอไทยเจริ ญ อําเภอกุดชุม อําเภอทรายมูล อําเภอป่ าติ้ว อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว อําเภอมหาชนะชัย และอําเภอค้อวัง) จํานวนตําบล 78 ตําบล และ 885 หมู่บา้ น
2) การบริ หารราชการส่ วนกลาง จังหวัดยโสธร มีส่วนราชการส่ วนกลางที่มีที่ต้ งั ทํา
การอยูใ่ นจังหวัด จํานวน 36 ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 แห่ง
3) การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จํานวน 88 แห่ ง แยกเป็ น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล
13 แห่ ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบล 73 แห่ง
4) องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด จังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพื่อ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและอาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่ง
องค์กรที่เด่นชัด และมีบทบาท เช่น หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เหล่ากาชาด
จังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ที่เป็ นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรม
ต่อเนื่อง อาทิเช่น กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่ อําเภอกุดชุม กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ อําเภอมหาชนะชัย
กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยงั่ ยืน อําเภอค้อวัง ซึ่งจะผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรี ยส์ ่ ง
ต่างประเทศ และมีกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปต่างๆ
2.2 ประชากรและโครงสร้ างประชากร
1) ประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จังหวัดยโสธรมีประชากรทั้งสิ้ น 539,284 คน
โดยเป็ นชาย 270,801 คน และหญิง 268,483 คน เป็ นประชากรในเขตเทศบาล 55,679 คน และอยู่
นอกเขตเทศบาล 483,605 คน มีจาํ นวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 141,941 ครัวเรื อน โดยเป็ นครัวเรื อนในเขต
เทศบาล 18,339 ครัวเรื อน และครัวเรื อนนอกเขตเทศบาล 123,602 ครัวเรื อน มีอตั ราการเพิม่ ธรรมชาติ
เฉลี่ยร้อยละ 0.45 ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คน / ตารางกิโลเมตร
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2) โครงสร้างประชากร
จังหวัดยโสธรมีประชากร 539,284 คน แยกเป็ นวัยช่วงต่าง ๆ ดังนี้
- วัยเด็ก (0 -14 ปี ) จํานวน 106,317 คน (ร้อยละ 19.71)
- วัยการศึกษาภาคบังคับ (5-19 ปี ) จํานวน 116,664 คน (ร้อยละ 21.63)
- วัยแรงงาน (15 – 60 ปี เต็ม) จํานวน 373,396 คน (ร้อยละ 69.24)
- วัยเฉลี่ยทํางานมีรายได้ (20-60 ปี เต็ม) จํานวน 332,225 คน (ร้อยละ 61.60)
- วัยสู งอายุ (60 ปี เต็มขึ้นไป) จํานวน 59,571 คน (ร้อยละ 11.05)
3. โครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.1 ไฟฟ้ า จากการสํารวจข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2552 จังหวัดยโสธร จํานวน 16 หมู่บา้ นที่มี
ไฟฟ้ าใช้ไม่ครบทุกครัวเรื อน เนื่องจากมีการสร้างบ้านในเขตห่างไกลชุมชน ซึ่งการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
มีเป้ าหมายขยายให้ครบทุกครัวเรื อน
3.2 ประปา จังหวัดยโสธรมีสาํ นักงานประปาภูมิภาค 5 แห่ ง บริ การในเขตเทศบาลและบริ เวณ
ใกล้เคียงในชุมชน 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองยโสธร กุดชุม เลิงนกทา มหาชนะชัย และคําเขื่อนแก้ว
ส่ วนอําเภอที่เหลือ เป็ นประปาของเทศบาลตําบล หรื อใช้ระบบปั๊มนํ้าบาดาล สําหรับ ในเขตชนบท
จากการสํารวจข้อมูล กชช. 2 ค จํานวน 885 หมู่บา้ น จะเป็ นระบบประปาหมู่บา้ นหรื อลักษณะประปา
หมู่บา้ น เพื่อเป็ นนํ้าใช้ จํานวน 848 แห่ง และยังไม่มีระบบประปาหมู่บา้ นหรื อนํ้าใช้เพียงพอทุก
ครัวเรื อน มีจาํ นวน 37 หมู่บา้ น ในจํานวนนี้อาจมีหลายแห่ งไม่สามารถทําการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้ นเพิ่มเติมได้อีกเพราะมีปัญหาปริ มาณนํ้าหรื อนํ้าไม่มีคุณภาพ จะต้องจัดหาแหล่งนํ้าผิวดินมาเป็ น
นํ้าดิบต่อไป
3.3 โทรศัพท์ จังหวัดยโสธร มีชุมสายโทรศัพท์ในทุกอําเภอ รวม 16 ชุมสาย มีหมายเลขให้
เช่า 26,630 เลขหมาย มีผเู ้ ช่า 18,943 เลขหมาย เป็ นโทรศัพท์สาธารณะ 1,581 เลขหมาย
3.4 เส้ นทางการคมนาคม จังหวัดยโสธร มีเส้นทางคมนาคมโดยทางรถยนต์อย่างเดียว
โครงข่ายถนนเข้าถึงทุกหมู่บา้ นโดยเส้นทางถนน เป็ นทางหลวงแผ่นดิน 7 สาย ระยะทาง 320 กิโลเมตร
ทางหลวงท้องถิ่น 245 สาย ระยะทาง 898 กิโลเมตร ผิวจราจรส่ วนใหญ่เป็ นทางลูกรัง และทางหลวง
ชนบท 22 สาย ระยะทาง 460 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยาง 411 กิโลเมตร และลูกรัง 49 กิโลเมตร
สภาพถนนทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบทดังกล่าวส่ วนมากมีสภาพชํารุ ดเสี ยหาย เนื่องจากมีการ
ใช้รถสัญจรและขนส่ งสิ นค้าเกษตรมาก และมีงบประมาณไม่เพียงพอมาปรับปรุ ง ทําให้ไม่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรและการขนส่ งสิ นค้าเกษตรของประชาชนในหมู่บา้ นต่าง ๆ
3.5 การสื่ อสารคมนาคม
3.5.1 การไปรษณี ยโ์ ทรเลข มีที่ทาํ การ 9 แห่ ง
3.5.2 สถานีวิทยุกระจายเสี ยง มี 5 แห่ ง
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3.5.3 หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น มีหนังสื อพิมพ์เสี ยงมวลชนยโสธร มีผสู ้ ื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์
ส่ วนกลาง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องประจําจังหวัด
3.5.4 จังหวัดยโสธร จัดทํา Web site เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของจังหวัด
โดยเรี ยกดูได้ที่ www.yasothon.go.th และประสานติดต่อข่าวสารราชการกับจังหวัดยโสธรได้ที่ E – Mail
ชื่อ yasothon@moi.go.th หรื อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร สํานักงานจังหวัดยโสธร
โทร 0-4571-4212 โทรสาร 0-4571-1567 (มท.) 43529
3.6 การใช้ ทดี่ นิ จากพืน้ ที่ 2,600,902 ไร่ แยกเป็ น
3.6.1 พื้นที่ป่าสงวน 712,822 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 27.41 ของพื้นที่จงั หวัด
3.6.2 พื้นที่อยูอ่ าศัย 34,776 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 1.34 ของพื้นที่จงั หวัด
3.6.3 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 1,623,649 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 62.42 ของพื้นที่จงั หวัด
3.6.4 อื่น ๆ
229,655 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 8.83 ของพื้นที่จงั หวัด
- ตามข้อมูล กชช. 2 ค. ปี 2552 มีหมู่บา้ นที่เกษตรกรมีปัญหาการมีที่ดินทํากิน
87 หมู่บา้ น
3.7 แหล่งเก็บกักนํา้
3.7.1 แหล่งนํ้ากิ น นํ้าใช้ ในการสํารวจข้อมูล กชช. 2 ค. และ จปฐ. ปี 2552 นอกเขต
เทศบาลทุกหมู่บา้ น จํานวน 885 หมู่บา้ น พบว่ามีแหล่งนํ้าผิวดินในลักษณะต่าง ๆ แต่ส่วนมาก มีน้ าํ
ไม่ตลอดปี สําหรับแหล่งนํ้าใต้ดิน มีจาํ นวนบ่อบาดาลสาธารณะใช้ การได้ 3,167 บ่อ บ่อบาดาลส่ วนตัว
7,064 บ่อ บ่อนํ้าตื้นสาธารณะ 1,419 บ่อ และบ่อนํ้าตื้นส่ วนตัว 8,580 บ่อ ซึ่งในหลายหมู่บา้ นที่ไม่มีประปา
เพราะนํ้าดิ บไม่เพียงพอและในบางหมู่บา้ นไม่มีบ่อบาดาลสาธารณะเพราะไม่สามารถขุดเจาะได้ จะต้อง
จัดหานํ้าจากแหล่งนํ้าผิวดินหรื อมีสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ ามาเป็ นนํ้าดิบหรื อนํ้าใช้ในครัวเรื อน
3.7.2 แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร มีแหล่งนํ้าที่สาํ คัญ คือ
- โครงการชลประทานขนาดกลาง จํานวน 2 แห่ ง คือ ห้วยลิงโจน และห้วยสะแบก
เก็บนํ้าได้ 45.20 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 27,216 ไร่
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 189 แห่ง กระจายทัว่ ทั้งจังหวัดเก็บนํ้าได้
15 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 75,929 ไร่
- โครงการสู บนํ้าด้วยไฟฟ้ า มีสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า 50 แห่ง โดยสู บนํ้าจากแม่น้ าํ ชี
ลํานํ้ายัง ลําห้วยโพง/เซบาย รวมเนื้อที่ประมาณ 76,744 ไร่
- เมื่อรวมพื้นที่จากโครงการชลประทานจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ และพื้นที่ชลประทาน
ตามโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าแล้ว จะมีพ้นื ที่ชลประทาน 179,889 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 11.08 ของพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด นับว่าน้อยมาก
- สระเก็บกักนํ้าสาธารณะมีเกือบทุกหมู่บา้ น ส่ วนมากเก็บกักนํ้าไม่ได้ตลอดปี
เพราะไม่ได้ปรับปรุ ง เนื่องจากขาดงบประมาณหรื อขาดการร่ วมมือกันดูแลให้เก็บกักนํ้าได้ยาวนาน
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- สระเก็บนํ้าในไร่ นาของเกษตรกรที่เกษตรกรขุดเก็บกักนํ้าไว้ในไร่ นา และหรื อ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีประมาณ 1,200 ราย
- พื้นที่บางส่วนในทุกปี ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซํ้าซากซึ่งไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากเกิดจากสภาพดิน สภาพภูมิประเทศและต้องแก้ไขเป็ นระบบพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
4. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
4.1 โครงสร้ างเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด
ในปี 2551 โครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร
จํานวน 16 สาขา มีมูลค่า 20,423 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวต่อปี (Per Capita GPP)
33,365 บาท ส่ วนระดับประเทศเฉลี่ยต่อหัวต่อปี 60,058 บาท ถือว่าจังหวัดยโสธรมีรายได้ต่าํ มาก
จัดเป็ นลําดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จาก 19 จังหวัด) และลําดับที่ 70 ของประเทศ
(รวม กทม./76 จังหวัด) โดยสาขาการผลิตที่ทาํ รายได้มากที่สุด คือ สาขาการขายส่ งการขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อน มีมูลค่า 4,764 ล้านบาท (ร้อยละ 23.32)
รองลงมาเป็ นสาขาการเกษตรกรรมฯ มีมูลค่า 4,414 ล้านบาท (ร้อยละ 21.61) สาขาการศึกษา 3,130
ล้านบาท (ร้อยละ 15.32) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 2,173 ล้านบาท (ร้อยละ 10.64) สาขาการ
บริ หารราชการแผ่นดินและการป้ องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1,181 ล้านบาท
(ร้อยละ 5.78) และสาขาการบริ การด้านสุ ขภาพและงานสงเคราะห์ 1,056 ล้านบาท (ร้อยละ 5.17)
ตามลําดับ
ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2552 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 42,818 บาท / คน / ปี มีครัวเรื อนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อกว่า 23,000 บาท / คน / ปี จํานวน 712 ครัวเรื อน
การประกอบอาชี พ มีประชากรวัยแรงงาน (15-60 ปี ) จํานวน 373,396 คน ส่ วนใหญ่
ประมาณร้ อ ยละ 60 ประกอบอาชี พ ในภาคเกษตรกรรม รองลงไปเป็ นอาชี พ ภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคพาณิ ชยกรรม ภาคขนส่ งและภาคบริ การตามลําดับ
4.2 ภาคการผลิตทีส่ ํ าคัญของจังหวัด
4.2.1 ภาคการเกษตร
- จังหวัดมีพ้นื ที่การเกษตรกรรม (เพาะปลูกและปศุสตั ว์ / ประมง) 1,623,649 ไร่
1) สาขาการผลิตพืช มีพชื เศรษฐกิจทีส่ ํ าคัญที่เพาะปลูก ได้ แก่
1.1) ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 1,297,309 ไร่ และข้าวนาปรัง 50,447 ไร่ โดย
ข้าวที่ปลูกเป็ นข้าวเจ้าธรรมดาและข้าวเจ้าหอมมะลิ มีพ้นื ที่ปลูก 813,792 ไร่ ข้าวเหนียว 483,517 ไร่
ผลผลิตข้าวเจ้าเฉลี่ย 414 ก.ก. / ไร่ ข้าวเหนียว 428 ก.ก. / ไร่ ซึ่งยังอยูใ่ นอัตราค่อนข้างตํ่า มีการปลูก
ข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรี ยท์ ี่อาํ เภอเลิงนกทา กุดชุม อําเภอมหาชนะชัย และอําเภอค้อวัง
ดําเนินการโดยสหกรณ์เกษตรอินทรี ยเ์ ลิงนกทา ฯ กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่ กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
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และกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยงั่ ยืนนํ้าอ้อม ซึ่งจะส่ งไปจําหน่ายต่างประเทศตามมาตรฐานที่ผสู ้ งั่ ซื้อ
กําหนด
1.2) มันสําปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก 68,046 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,477 ก.ก./ไร่
1.3) ยางพาราพันธุ์ส่งเสริ ม พื้นที่เพาะปลูก 44,800 ไร่ และมีแนวโน้มปลูกเพิม่ ขึ้น
1.4) อ้อยโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 29,272 ไร่
1.5) มะม่วง พื้นที่เพาะปลูก 10,263 ไร่
1.6) ถัว่ ลิสง พื้นที่เพาะปลูก 6,681 ไร่
1.7) ข้าวโพด พื้นที่เพาะปลูก 3,470 ไร่
1.8) แตงโม พื้นที่เพาะปลูก 2,807 ไร่
1.9) มะพร้าว พื้นที่เพาะปลูก 2,052 ไร่
1.10) กล้วยนํ้าว้า พื้นที่เพาะปลูก 2,048 ไร่
1.11) พืชผักที่ปลูก เช่น พริ กขี้หนู หอมแดง ผักบุง้ จีน คะน้าประมาณ 7,131 ไร่
2) สาขาการผลิตด้ านปศุสัตว์ มีสัตว์ ทเี่ กษตรกรเลีย้ งเพือ่ จําหน่ าย ได้ แก่
2.1) โคพื้นเมือง โคพันธ์ โคลูกผสม จํานวน 168,064 ตัว
จํานวนเกษตรกร 40,568 ราย ซึ่งจํานวนโคดังกล่าวในสังคมการเกษตรกรรม ถือว่ายังมีจาํ นวนน้อย
2.2) กระบือ จํานวน 25,659 ตัว จํานวนเกษตรกร 8,115 ราย ซึ่งจํานวน
กระบือดังกล่าวถือว่าน้อยมาก
2.3) สุ กร จํานวน 28,882 ตัว จํานวนเกษตรกร 2,272 ราย
- การเลี้ยงโค กระบือ และสุกร เมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมแล้ว ยังมีการ
เลี้ยงกันน้อย
2.4) ไก่ - ไก่พ้นื เมือง 924,444 ตัว จํานวนเกษตรกร 56,492 ราย
- ไก่เนื้อ 220,526 ตัว จํานวนเกษตรกร 1,250 ราย
- ไก่พ้นื เมือง 30,087 ตัว จํานวนเกษตรกร 626 ราย
2.5) เป็ ด - เป็ ดเทศ 50,126 ตัว จํานวนเกษตรกร 5,986 ราย
- เป็ ดเนื้อ / เป็ ดไข่ 116,536 ตัว จํานวนเกษตรกร 12,889 ราย
2.6) แพะ จํานวน 341 ตัว จํานวนเกษตรกร 69 ราย
3) สาขาการประมง
3.1) จับปลาจากแหล่งนํ้าธรรมชาติต่อปี จํานวน 3,956 ตัน ปลาที่จบั ได้มาก
ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวน
แหล่งนํ้าแล้ว ยังจับได้นอ้ ย
3.2) การเพาะเลี้ยงปลา จับปลาได้ต่อปี จํานวน 701 ตัน ปลาที่เลี้ยงมาก ได้แก่
ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดุก ปลาไน ปลานวลจันทร์เทศ ตามลําดับ
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ในด้านข้อมูลกลุ่มเกษตรกร / สหกรณ์ ในปี 2551 มีกลุ่มเกษตรกร 63 กลุ่ม
สมาชิก 12,319 ราย สหกรณ์ต่าง ๆ 72 สหกรณ์ สมาชิก 95,261 ราย
4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม มีจาํ นวนโรงงานอุตสาหกรรม 235 โรงงาน เงินลงทุน
1,954,342,011 บาท จํานวนคนงาน 3,737 คน ส่ วนมากเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตร , เครื่ องจักรกล
อโลหะ , ขนส่ ง , ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ , พลาสติก , โลหะ , อาหาร , เฟอร์นิเจอร์ ตามลําดับ สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการผลิตหมอนขวานผ้าขิด การแกะสลัก จักสานไม้ไผ่ ทอผ้าไหม ทอพรม
โดยเฉพาะหมอนขวานผ้าขิดที่บา้ นศรี ฐาน อําเภอป่ าติ้ว ส่ งไปจําหน่ายในเมืองใหญ่ และต่างประเทศ
สร้างรายได้ให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้าจํานวนมาก
4.2.3 การค้ าและบริการ และการท่ องเทีย่ ว
1) ด้านการค้า
- การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ มีผจู ้ ดทะเบียนพาณิ ชย์ 366 ราย และนิติบุคล
618 ราย การค้าของจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะการค้าข้าว มีหนาแน่นที่ชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร
เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลตําบลเลิงนกทา เทศบาลตําบลคําเขื่อนแก้ว สิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ หมอนขวานผ้าขิด แตงโม โดยในปี 2551 จังหวัดสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้ 555,411,377 ล้านบาท
2) ด้านการบริ การ
2.1) ด้านการเงิน มีธนาคารพาณิ ชย์ 11 แห่ง ปี 2551 เงินฝากกระแสรายวัน ฝาก
ประจํา ฝากออมทรัพย์ 6,933 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อ 8,140 ล้านบาท
2.2) ด้านสาธารณูปโภค มีบริ การไฟฟ้ าและประปาที่ดี ไปรษณี ยภัณฑ์ขนส่ งทางบก
แต่ไม่มีสนามบินและรถไฟ
2.3) ด้านที่พกั โรงแรม มีโรงแรม 38 แห่ง จํานวน 712 ห้องพัก
3) ด้านการท่องเที่ยว
3.1) แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยูท่ างตอนเหนือ
และตอนกลางของจังหวัด เช่น ภูถ้ าํ พระ ภูทางเกวียน ภูหินปูน ลํานํ้าทวนและสวนสาธารณะพญาแถน
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ห้วยกะหล่าว ฝายยโสธร สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสี ยง เช่น
หมอนขวานผ้าขิด จักสานไม้ไผ่ การแกะสลัก ทอผ้าไหม ทอพรม อยูท่ างตอนกลางของจังหวัด และ
แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมอยูท่ างตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด เช่น พระธาตุยโสธรหรื อพระธาตุ
พระอานนท์ธาตุก่องข้าวน้อย หอพระไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ดงเมืองเตย พระธาตุก่จู าน วัดพระพุทธบาท
แต่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้มีจุดอ่อน คือ แต่ละแหล่งอยูห่ ่างไกลกัน มีขนาดเล็กและไม่เด่นพอที่จะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวชม
3.2) งานประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์การท่องเที่ยว คือ งานประเพณี บ้ งั ไฟ งานแห่ มาลัย
3.3) ผูม้ าเยีย่ มเยือนและท่องเที่ยว ปี 2550
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- จํานวนผูม้ าเยีย่ มเยือน ประมาณ 239,797 คน โดยเป็ น ชาวไทย 236,726 คน
ชาวต่างประเทศ 3,071 คน แยกเป็ น
(1) จํานวนนักท่องเที่ยว (พักค้างคืน) ชาวไทย 151,821 คน
ชาวต่างประเทศ 2,254 คน
(2) จํานวนนักทัศนาจร (ไม่พกั ค้างคืน) ชาวไทย 84,904 คน
ชาวต่างประเทศ 817 คน
จํานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศมีนอ้ ยมาก โดยนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 411 บาท/
คน/วัน ส่ วนนักทัศนาจร มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 215 บาท / คน /วัน
สรุ ปสถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน จุดแข็ง ผลิตข้าวหอมมะลิ
จํานวนมาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย มีแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร เครื อข่ายถนนเพียงพอ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่ วนจุดอ่ อน ขาดนํ้าเพื่อการเกษตรและมีพ้นื ที่ชลประทานน้อย ผลผลิตตํ่า ราคาของ
ผลผลิตไม่แน่นอน ปศุสตั ว์ ประมงยังมีนอ้ ย ถนนชํารุ ดหลายสาย พื้นที่บางแห่งประสบปั ญหาอุทกภัย/
ภัยแล้งซํ้าซาก แหล่งท่องเที่ยวมีขนาดเล็กแต่ละแหล่งตั้งอยูไ่ กลกันและไม่โดดเด่น
5. สถานการณ์ ด้านสั งคมและคุณภาพชีวติ
5.1 การศึกษา
จังหวัดยโสธร จัดการศึกษาทั้ง 2 รู ปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
จําแนกดังนี้
1) การศึกษาในโรงเรี ยนจัดเป็ น 2 เขต เป็ นระดับสามัญ 435 โรงเรี ยน ในระดับ
อาชีวศึกษา 7 แห่ ง มีวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง มหาวิทยาลัยสาขา 1 แห่ง โดยในระดับอาชีวะสามารถ
ขยายสอนวิชาชีพในระดับปริ ญญาตรี ได้หลายสาขา สําหรับในระดับประถม มัธยม มีนกั เรี ยน ทั้งหมด
86,857 คน ครู -อาจารย์ 5,299 คน เทียบอัตรา ครู : นักเรี ยนเฉลี่ย 1 : 16.39 อัตราห้องเรี ยนต่อ
นักเรี ยน 1 : 20 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานสากล อัตราการเรี ยนต่อชั้น ม. 1 ร้อยละ 99.99 และอัตรา
เรี ยนต่อชั้น ม.4/ปวช. 1 ร้อยละ 93.03 ส่ วนคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2550 มีหลายกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ที่อยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่ามาตรฐานระดับประเทศ เนื่องจากมีปัญหา/ข้อจํากัดต่างๆ ทั้งฝ่ ายบุคลากร
ภาครัฐ อุปกรณ์การเรี ยน สถานที่อาคารเรี ยนทรุ ดโทรม กระแสสังคมวัฒนธรรมให้เด็กขาดความสนใจ
การเรี ยน และฐานะเศรษฐกิจของฝ่ ายผูป้ กครอง ซึ่งจะต้องมีการจัดทํายุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษาอย่าง
ชัดเจน
2) การศึกษานอกโรงเรี ยน มีศูนย์การศึกษา ฯ อยูท่ ุกอําเภอ จัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน
เป็ นระดับพื้นฐาน , พัฒนาอาชีพ จํานวน 16,642 คน จากการสํารวจกลุ่มวัยแรงงาน พบว่า ไม่เรี ยนต่อ
ในระดับสูงขึ้น 18,855 คน
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5.2 ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
1) วัด มีวดั 579 วัด สํานักสงฆ์ 215 แห่ง พระสงฆ์ 2,779 รู ป มีผนู ้ บั ถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 99
2) โบสถ์คริ สต์ 28 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง
3) วัฒนธรรมประเพณี แบบชาวอีสาน โดยมีงานประเพณี บ้ งั ไฟเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยโสธร เป็ นงานระดับนานาชาติ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จัดในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนพฤษภาคมทุกปี งานแห่มาลัยจัดในช่วงวันมาฆะบูชาของทุกปี
4) จังหวัดมีปราชญ์ชาวบ้านและมีภูมิปัญญาชาวบ้านหลากหลาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ (กลุ่มทํา
นาข้าวอินทรี ย)์ สังคม วัฒนธรรมประเพณี สามารถช่วยถ่ายทอดการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้เป็ นอย่างมาก
5.3 การสาธารณสุ ข
จังหวัดยโสธร มีโรงพยาบาล 10 แห่ง จําแนกเป็ นโรงพยาบาลระดับจังหวัด 1 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชนระดับอําเภอ 8 แห่ง รวมมีเตียง 650 เตียง และมีโรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ ง
มีสถานี อนามัย 112 แห่ ง คลินิกทุกประเภท 65 แห่ ง บุคลากรมีแพทย์ 78 คน ทันตแพทย์ 22 คน
เภสัชกร 45 คน พยาบาลวิชาชีพ 571 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข 543 คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 85 คน
รวม 1,468 คน อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ า้ น (อสม.) 10,449 คน เที ย บอัต ราแพทย์ :
ประชากร เฉลี่ย 1 : 6,914 , ทันตแพทย์ : ประชากร เฉลี่ย 1 : 24,513 , เภสัชกร : ประชากร
เฉลี่ย 1 : 11,984 , พยาบาลวิชาชีพ : ประชากร เฉลี่ย 1 : 944 ปี 2550 มีผปู ้ ่ วยนอกในสาเหตุป่วย
21 โรค 1,622,520 ครั้ง ผูป้ ่ วยในสาเหตุป่วย 75 โรค 93,770 คน โรคที่เป็ นสาเหตุการตายมากไปหา
น้อ ยตามลํา ดับ ได้แ ก่ มะเร็ ง ทุ ก ชนิ ด โรคหั ว ใจ อุ บ ัติ เ หตุ แ ละการเป็ นพิ ษ โรคเลื อ ด วัณ โรค
ไตอักเสบ/ไตพิการ เบาหวาน และมีโรคสําคัญในพื้นที่ เช่น โรคไข้หวัดนกในคน โรคไข้เลือดออก
ผูต้ ิดเชื้อ HIV / ผูป้ ่ วยเอดส์ สาเหตุการเป็ นโรคภัยจํานวนมากส่ วนหนึ่ งมาจากประชาชนส่ วนใหญ่ยงั มี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพไม่ ดี รวมทั้งช่ ว งปี 2552 มี ก ารแพร่ ร ะบาดของไข้ห วัด ใหญ่ สายพัน ธุ์ ใ หม่ จ าก
ต่างประเทศเข้ามาและเมื่ อเที ยบจํานวนบุ คลากรกับจํานวนประชากรและจํานวนผูป้ ่ วยแล้ว เห็ นว่า
บุคลากรทางสาธารณสุ ขโดยเฉพาะแพทย์ดา้ นต่าง ๆ มีนอ้ ยมาก แนวทางจะต้องลดจํานวนผูป้ ่ วยโดยการ
รณรงค์ให้ความรู ้ในการรักษาสุ ขภาพ ป้ องกันโรคภัยต่างๆ จะต้องมีการเน้นทางการเรี ยนการสอนใน
ระดับมัธ ยมให้นัก เรี ย นทุ ก คนได้ต ระหนัก และเห็ น ความสํา คัญ ของโรคภัย และนํา ไปขยายผลต่ อ
ผูป้ กครองและญาติ
5.4 การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
จังหวัดยโสธรมีการป้ องกันการเกิดอาชญากรรมและการจําหน่าย / เสพยาเสพติดอย่าง
เข้มงวด แต่กม็ ีเกิดขึ้นตามภาวะสังคมแต่มีไม่มาก อยูใ่ นอัตราที่ควบคุมได้โดยในการจับกุมผูก้ ระทําผิด
คดีอาญาสําคัญ จังหวัดยโสธรโดยตํารวจภูธรจังหวัดสามารถจับกุมได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติกาํ หนด เช่น กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ มีเกณฑ์ตอ้ งจับกุมได้
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ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 45 ในปี 2551 จับได้ร้อยละ 85.71 กลุ่มที่ 2 คดีชีวิต ร่ างกายและเพศมีเกณฑ์ร้อยละ
60 แต่จบั กุมได้ร้อยละ 84.97 ดังตารางการจับกุม ดังนี้
กลุ่ม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑ์ จับได้
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
กลุ่มประเภทความผิด
ไม่ ตํ่ากว่ า เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ
ร้ อยละ
คดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
45
6
6
9
8
7
6
คดีชีวิต ร่ างกายและเพศ
60
172 155 233 197 173 147
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
58
182 153 194 150 165 108
คดีที่น่าสนใจ
66
39
130
61
98
66
คดีที่รัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย
2,222 4,422 1,770 3,707 1,341 2,588

ข้าราชการตํารวจ มีจาํ นวน 1,017 คน เทียบอัตราตํารวจ : ประชากร เฉลี่ย 1 : 525.60
อยูใ่ นอัตราตํ่า ซึ่งทุกภาคส่ วนจะต้องช่วยกัน ฝ่ ายปกครองจะต้องสนับสนุนการป้ องกัน จะต้อง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอาชญากรรม / การแพร่ ระบาดยาเสพติด
5.5 แรงงาน
จังหวัดยโสธรมีประชากรวัยแรงงาน (15-60 ปี ) จํานวน 373,396 คน อยูใ่ นภาคเกษตร
อยูใ่ นภาคเกษตร ร้อยละ 60 และอยูใ่ นภาคเป็ นผูร้ ับจ้างร้อยละ 21 ในแต่ละปี มีการอพยพแรงงานหลัง
ฤดูการเก็บเกี่ยว ประมาณ 100,000 คนเศษ ซึ่งถือว่ามีจาํ นวนมาก เพื่อไปรับจ้างในเมืองใหญ่ แต่ใน
ปลายปี 2551 ถึงต้นปี 2552 เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทัว่ โลก ทําให้สถานประกอบการเลิกกิจการ
หรื อไม่เลิกแต่กล็ ดจํานวนแรงงาน ทําให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น ผูจ้ บการศึกษาก็ไม่มีสถาน
ประกอบการว่าจ้างจึงเกิดการว่างงานมากขึ้น ดังนั้น ในช่วงปี 2552-2554 จะมีการว่างงานจํานวนมาก
จะต้องมาประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีแรงงาน
มากแต่ แรงงานส่ วนมากยังขาดทักษะและวินัย เช่ น เมือ่ ถึงงานเทศกาลใหญ่ เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์
มักจะกลับบ้ านกันหมด
5.6 ภาระหนีส้ ิ น (สนง.สถิติแห่ งชาติสาํ รวจปี 2549)
มีจาํ นวนครัวเรื อนที่เป็ นหนี้สินในระบบและนอกระบบ 108,700 ครัวเรื อน เฉลี่ยครัวเรื อน
ละ 78,766 บาท และจากข้อมูล จปฐ. ปี 2552 ที่สาํ รวจได้ 100,146 ครัวเรื อน พบว่ามีรายรับจาก
บัญชีครัวเรื อน 17,986 บาท ต่อคนต่อปี รายจ่ายจากบัญชีครัวเรื อน 44,506 บาทต่อคนต่อปี หนี้สิน
จากบัญชีครัวเรื อน 7,175 บาทต่อคนต่อปี และเงินออมจากบัญชีครัวเรื อน 3,357 บาทต่อคนต่อปี จาก
ตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้วา่ มีรายจ่ายมากและมีหนี้สิน ทั้งนี้ ส่ วนหนึ่งเพราะประสบปั ญหาต้นทุนการ
ผลิตที่สูง ผลผลิตยังมีอตั ราตํ่า การจําหน่ายผลผลิตได้ราคาตํ่า , ความฟุ่ มเฟื อยตามกระแสวัฒนธรรมที่
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เปลี่ยนไปเป็ นวัตถุนิยมจากต่างประเทศ ไม่ทาํ บัญชีครัวเรื อนเพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายฯ ซึ่งจะต้องแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้อย่างเป็ นรู ปธรรม
5.7 ภาวะสั งคมความมั่นคงของมนุษย์ : ผู้ด้อยโอกาส
ตามแผนพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ของจังหวัด ได้สรุ ปว่า มีกลุ่มเป้ าหมายที่
พบว่ามีปัญหามาก ได้แก่ ปัญหาสตรี จํานวน 7,836 คน ปัญหาผูส้ ูงอายุ 5,907 คน ปัญหาครอบครัว
4,635 คน ปั ญหาเด็ก 4,087 คน ปั ญหาเยาวชน (ติดเหล้า บุหรี่ สารเสพติด) 3,511 คน มีคนพิการ
6,235 คน รวมทั้งมีผสู ้ ูงอายุ จํานวน 59,571 คน หรื อร้อยละ 11.05 ถือว่ามีจาํ นวนมากที่รัฐจะต้อง
เข้าไปช่วยเหลือดูแล
5.8 คุณภาพชีวติ ตามข้ อมูล กชช. 2 ค และข้ อมูล จปฐ.
สภาพปัญหาคุณภาพชีวติ และรายได้ ของประชาชน
จากการสํารวจข้อมูล กชช.2 ค ปี 2552 (ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น) จํานวน 31
ตัวชี้วดั และตามข้อมูล จปฐ. ปี 2552 จํานวน 42 ตัวชี้วดั สรุ ปสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและรายได้
ของประชาชนเป็ นจํานวนหมู่บา้ นและจํานวนครัวเรื อน ดังนี้
5.8.1 การสํารวจข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2552 ซึ่งเป็ นการสํารวจข้อมูลการพัฒนาและ
สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ในจํานวน 885 หมู่บา้ นที่สาํ รวจ มีจาํ นวน
31 ตัวชี้วดั พบว่าไม่มีหมู่บา้ นเร่ งรัดพัฒนาอันดับ 1 (บ้านพัฒนาล้าหลัง) แต่อย่างใด (ตัวชี้วดั ตกเกณฑ์
11-31 ตัวชี้วดั ) มีหมู่บา้ นที่เร่ งรัดพัฒนาอันดับ 2 (บ้านพัฒนาปานกลาง) จํานวน 100 หมู่บา้ น
(ตัวชี้วดั ตกเกณฑ์ 6-10 ตัวชี้วดั ) และหมู่บา้ นเร่ งรัดพัฒนาอันดับ 3 (บ้านพัฒนาก้าวหน้า) จํานวน
785 หมู่บา้ น (ตัวชี้วดั ตกเกณฑ์ 0-5 ตัวชี้วดั )
โดยปั ญหา (ตัวชี้วดั ) ที่หมู่บา้ นมีปัญหามาก / ตกเกณฑ์จาํ นวนมาก ได้แก่
1) ปัญหาด้านสุ ขภาพขาดการแข่งขันการกีฬา / ออกกําลังกาย จํานวน
402 หมู่บา้ น
2) ปั ญหาการเรี ยนรู ้โดยชุมชน จํานวน 370 หมู่บา้ น
3) ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน จํานวน 324 หมู่บา้ น
4) ปัญหาคุณภาพของดิน จํานวน 270 หมู่บา้ น
5) ปัญหาผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ จํานวน 186 หมู่บา้ น
6) ปั ญหาการได้รับการศึกษา (ต่อ) 184 หมู่บา้ น
7) ปั ญหานํ้าเพื่อการเกษตร จํานวน 145 หมู่บา้ น ส่ วนหมู่บา้ นมีปัญหานํ้ากิน
มีจาํ นวน 17 หมู่บา้ น และมีปัญหานํ้าใช้ มีจาํ นวน 18 หมู่บา้ น
5.8.2 การสํารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2552 ซึ่งเป็ นการสํารวจข้อมูลการพัฒนาและ
ปัญหาคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในระดับครัวเรือน ในจํานวน 100,146 ครัวเรื อน มี
จํานวน 42 ตัวชี้วดั พบว่ามีตวั ชี้วดั ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 16 ตัวชี้วดั โดยตัวชี้วดั ที่มีครัวเรื อนตกเกณฑ์
จํานวนมาก ได้แก่
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1) ปัญหาครัวเรื อนได้กินอาหารไม่ถูกสุ ขลักษณะ จํานวน 4,758 ครัวเรื อน
2) ปัญหาครัวเรื อนไม่มีความรู ้การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จํานวน 680
ครัวเรื อน
3) ปั ญหาคนในครัวเรื อนติดสุ รา จํานวน 564 ครัวเรื อน
4) ปัญหาครัวเรื อนถูกรบกวนจากมลพิษ จํานวน 267 ครัวเรื อน
สําหรับในเรื่ องมีรายได้เฉลี่ยของประชาชน พบว่ามีรายได้เฉลี่ย 42,818 บาท
ต่อคนต่อปี ส่ วนครัวเรื อนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 23,000 บาทต่อปี / คน มีจาํ นวน 99,434 ครัวเรื อน
หรื อร้อยละ 99.29 ของจํานวนครัวเรื อนที่สาํ รวจทั้งหมด และครัวเรื อนที่ตกเกณฑ์ (ตํ่ากว่า 23,000 บาท
ต่อคนต่อปี ) มีจาํ นวน 712 ครัวเรื อน หรื อร้อยละ 0.71 ส่ วนครัวเรื อนที่ไม่มีน้ าํ สะอาดดื่มเพียงพอ
ตลอดปี จํานวน 84 ครัวเรื อน และครัวเรื อนที่ไม่มีน้ าํ ใช้เพียงพอตลอดปี จํานวน 35 ครัวเรื อน
สรุ ปสถานการณ์ ในด้ านสั งคมและคุณภาพชีวติ
จุดแข็ง มีสถานศึกษาเพียงพอ บุคลากรในพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย สถานบริ การ
สาธารณสุ ขมีเพียงพอ สังคมมีความสงบ มีแรงงานจํานวนมาก มีโครงสร้างพื้นฐานอํานวยความสะดวก
มีน้ าํ กินนํ้าใช้เพียงพอ ส่ วนจุดอ่ อน ประชาชนขาดการศึกษาต่อเนื่อง คุณภาพการศึกษาในระบบยัง
ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ / สาธารณสุ ขมีนอ้ ย ประชาชนมี
พฤติกรรมสุ ขภาพอนามัยไม่ดี มีโรคสําคัญแพร่ ระบาด คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. ตกเกณฑ์หลาย
ตัวชี้วดั มีครัวเรื อนยากจนที่มีรายได้ต่าํ กว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี จํานวน 712 ครัวเรื อน
ประชาชนมีหนี้สินมาก มีการอพยพแรงงานมาก แรงงานขาดทักษะและวินยั ปัญหาสตรี และเด็ก
คนพิการ มีผสู ้ ู งอายุมากขึ้นเป็ นภาระต้องดูแล
6. สถานการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) แหล่งนํ้าธรรมชาติ ในพื้นที่จงั หวัดยโสธรมีแหล่งนํ้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าํ ชีไหลผ่าน
พื้นที่ตอนใต้ของจังหวัด บริ เวณอําเภอเมืองยโสธร อําเภอคําเขื่อนแก้ว อําเภอมหาชนะชัย และอําเภอ
ค้อวัง (ยาว 110 กิโลเมตร) ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าํ มูลที่จงั หวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีลาํ ห้วย
สําคัญ ๆ ไหลผ่านพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เช่น ห้วยสะแบก ห้วยลิงโจน ลําห้วยโพง
ลําเซบาย ลํานํ้ายัง ลํานํ้าทวนและแหล่งนํ้าอื่น ๆ เช่น หนอง บึง มีอยูท่ วั่ ไป ซึ่งหลายแห่งมีสภาพตื้นเขิน
เก็บกักนํ้าได้ปริ มาณน้อย เป็ นปั ญหาค่อนข้างมาก สําหรับปริ มาณนํ้าฝนตกในรอบ 5 ปี (2547-2551)
เฉลี่ยประมาณ 1,352 ม.ม. ต่อปี ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี
2) ป่ าไม้ จังหวัดยโสธรไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ , ไม่มีเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ มีพ้นื ที่ป่าสงวน
แห่ งชาติ อยูท่ างตอนเหนือของจังหวัดเป็ นส่ วนมาก จํานวน 712,822 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 27.41
ของพื้นที่จงั หวัด ในจํานวนนี้เป็ นป่ าที่เสื่ อมโทรม จํานวน 470,861 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 18.11 ของพื้นที่
จังหวัด เนื่องจากการลักลอบตัดไม้ทาํ ให้สภาพป่ ามีสภาพเสื่ อมโทรม และมีการถางป่ าเพื่อทําเป็ นพื้นที่
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เพาะปลูกและเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ที่ดินป่ าเสื่ อมโทรม กรมป่ าไม้ได้มอบให้สาํ นักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการออกเป็ นที่ดิน สปก. 4-01 และพื้นที่ป่าสงวน ฯ ยังมีสภาพป่ าอยู่
241,961 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33.94 ของพื้นที่ป่าสงวนหรื อร้อยละ 9.30 ของพื้นที่จงั หวัด ถือว่ามีป่า
ค่อนข้างน้อย
3) ลักษณะของดิน พื้นที่ในจังหวัดยโสธร มีลกั ษณะต่าง ๆ โดยเป็ นดินปนทราย 306,899 ไร่
หรื อร้อยละ 11.79 ของพื้นที่จงั หวัด ดินเค็ม (ปานกลางและน้อย) 140,255 ไร่ หรื อ ร้อยละ 5.39
เป็ นดินตื้นปนกรวดและดินภูเขา 68,117 ไร่ หรื อร้อยละ 2.62 และตามข้อมูล กชช.2ค. มีจาํ นวน
หมู่บา้ นที่มีปัญหาคุณภาพดิน ระดับมาก จํานวน 270 หมู่บา้ น ระดับปานกลาง 241 หมู่บา้ น รวมเป็ น
511 หมู่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 57.74 ของจํานวนหมู่บา้ นทั้งหมด ถือว่ามีปัญหาเรื่ องคุณภาพดิน
ค่อนข้างมาก
6.2 คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
1) คุณภาพนํ้าและปริ มาณนํ้าเสี ย
ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในทุกเขตเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลตําบลทุกแห่ง และ
อบต. บางแห่ง มีน้ าํ เสี ยจากบ้านเรื อนและสถานประกอบการต่าง ๆ สําหรับแหล่งนํ้าในพื้นที่ไร่ นามี
ลักษณะเสื่ อมโทรมและนํ้าเสี ยจาการทิ้งขยะเศษวัสดุเหลือใช้ลงสู่ แหล่งนํ้า การที่น้ าํ ฝนและกระแสนํ้าชะ
ล้างผิวดินที่มีสารพิษ/สารเคมีตกค้างลงสู่ แหล่งนํ้า เกษตรกรชําระล้างเครื่ องมือในการฉี ดสารเคมีลงสู่
แหล่งนํ้า
การจัดการนํ้าเสี ย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร มีระบบบําบัดนํ้าเสี ย ส่ วนในพื้นที่
ชุมชนเทศบาลตําบลต่าง ๆ ไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสี ย สําหรับแหล่งนํ้าในไร่ นามีสารพิษจากสารเคมีจาก
การเพาะปลูกข้าว / พืชไร่ และพืชผัก และยาปราบศัตรู พืชเป็ นตัวก่อให้เกิดนํ้าเสี ย ในอนาคตจะมีปัญหา
นํ้าเสี ยมากขึ้นได้ ต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว / พืชไร่ และพืชผักปลอดสารพิษ
2) ปริ มาณขยะและกากของเสี ย
ในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร มีปริ มาณขยะเฉลี่ย 25 ตันต่อวัน ในเขตเทศบาลตําบล
5-10 ตันต่อวัน ซึ่งในพื้นที่ชุมชนทุกแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองยโสธรและเทศบาลตําบลทุก
แห่ง รวมทั้ง อบต.บางแห่ง มีปริ มาณขยะตกค้าง เนื่องจากมีประชากรในเขตชุมชนเพิ่มขึ้น มีจาํ นวน
รถบรรทุกขยะไม่เพียงพอและที่ทิ้งขยะอยูไ่ กลหรื อไม่เหมาะสม สําหรับในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมี
ระบบกําจัดขยะและมีพนั ธะสัญญารับขยะจากเทศบาลตําบล และ อบต. ใกล้เคียงมาจํากัดด้วย ทําให้
ปัญหาขยะลดลง แต่ในอนาคตจะมีปัญหาหากสถานที่ทิ้งขยะเริ่ มเต็ม จะมีปัญหาขยะมากขึ้นตามลําดับ
3) มลพิษทางอากาศและเสี ยง
ในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลตําบลทุกแห่ง รวมทั้งเขตชุมชนของ อบต.
มียานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมไม่มาก แม้จะมีควันพิษและเสี ยงดังจากยานยนต์และโรงงานอยูบ่ า้ ง
แต่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์อนั ตรายต่อสุ ขภาพของประชาชน
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สรุ ปสถานการณ์ ในด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
จุดแข็ง มีแหล่งนํ้าธรรมชาติเพียงพอ นํ้าท่าเพียงพอ นํ้าฝนอยูใ่ นเกณฑ์ดี มลพิษนํ้าเสี ย
ขยะและกากของเสี ย มลพิษทางอากาศและ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัยต่อประชาชน จุดอ่อน มีสภาพป่ า
เหลือน้อย คุณภาพดินไม่ดี ไร่ นามีสารพิษจากสารเคมีตกค้าง คุณภาพนํ้าจะมีปัญหาในอนาคต ขยะ
และกากของเสี ยเริ่ มมีปัญหาเป็ นมลพิษต่อประชาขน
7. ข้ อมูลการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพือ่ ทราบความต้ องการและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัดได้แจ้งให้ทุกอําเภอประสานให้ทุกหมู่บา้ น / ชุมชน ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชน
โดยจัดชุดปฏิบตั ิการประจําตําบลไปประสานทุกหมู่บา้ น/ชุมชนดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บา้ น/
ชุมชน ให้จดั ทําประชาคมหมู่บา้ น / ชุมชน เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทบทวนความ
ต้องการและศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน แล้วกําหนดตําแหน่งการพัฒนาหรื อทิศทางการพัฒนาของ
หมู่บา้ น / ชุมชน จากนั้น ให้ทบทวนจัดทําเป็ นแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชน ระบุปัญหาความต้องการ
แนวทางแก้ไขและหน่วยดําเนินการ / งบประมาณ เพื่อเป็ นเครื่ องมือประสานหน่วยงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและอําเภอได้ประสานส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาให้
เป็ นไปตามแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชนที่ประชาชนในหมู่บา้ นได้ร่วมกันจัดทํา ต่อจากนั้นจังหวัดได้แจ้ง
ให้อาํ เภอตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนชุมชนจัดทําประชาคมบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บา้ น / ชุมชน
เป็ นแผนชุมชนระดับตําบล แล้วกําหนดทิศทางการพัฒนาระดับตําบล แล้วให้อาํ เภอจัดประชุม
คณะกรรมการบริ หารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลเป็ นแผน
ยุทธศาสตร์พฒั นาอําเภอส่ งให้จงั หวัด ซึ่งจังหวัดได้ประมวลปั ญหาความต้องการจากแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาอําเภอทุกอําเภอ ที่ได้บูรณาการมาจากแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชน โดยได้ปัญหาความต้องการ
และทิศทางการพัฒนา ดังนี้
7.1 ปัญหาความต้ องการจากแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาอําเภอทุกอําเภอ สรุ ปได้ดงั นี้
1) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริ โภคตื้นเขิน
2) การคมนาคมระหว่างหมู่บา้ นตําบลไม่สะดวก
3) การว่างงานตามฤดูกาลและการอพยพแรงงาน
4) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีสารพิษจากปุ๋ ยเคมียาปราบศัตรู พืชตกค้าง
5) ผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ มันสําปะหลัง ยังอยูใ่ นอัตราค่อนข้างตํ่า
6) ขาดตลาดรองรับสิ นค้าที่ผลิตออกมา
7) แรงงานขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
8) สังคมในหมู่บา้ นชุมชนมีผสู ้ ูงอายุเพิม่ ขึ้น เป็ นภาระที่ตอ้ งดูแล
9) ทัศนคติและค่านิยมของประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมที่เป็ นวัตถุนิยม
ฟุ่ มเฟื อย
10) พื้นที่หลายแห่ งประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยซํ้าซาก
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11) ประชาชนมีรายได้นอ้ ย มีหนี้สิน
12) การบุกรุ กป่ า ถางป่ า
13) มีการแพร่ ระบาดยาเสพติดในบางพื้นที่
14) สถาบันครอบครัวยังอ่อนแอ ปั ญหาเด็กเยาวชน
15) แหล่งท่องเที่ยวทรุ ดโทรมและขาดการพัฒนา
7.2 ทิศทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาอําเภอ
ทุกอําเภอได้ประมวลปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชน โดยทิศทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาอําเภอแต่ละอําเภอจะให้เป็ นเมืองน่าอยู่ มีเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจแบบพอเพียง
เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและมุ่งการเป็ นเกษตร
อินทรี ย ์
7.3 แผนงานโครงการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาอําเภอ
ทุกอําเภอได้จดั ทําโครงการ / งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์พฒั นาอําเภอจํานวนมาก
เพื่อแก้ไขปัญหาโดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอําเภอ เพื่อให้จงั หวัดจัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุน
8. ข้ อมูลนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ การพัฒนาของระดับประเทศและภาค เพือ่ เป็ นกรอบการจัดทําแผน ฯ
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดต้องพิจารณาจากแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชน / แผนยุทธศาสตร์พฒั นา
อําเภอ ข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญของจังหวัด สภาพปั ญหา แนวโน้มความต้องการของตลาด และ
ยุทธศาสตร์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล / แผนการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของประเทศ ยุทธศาสตร์รายสาขา และยุทธศาสตร์
การพัฒนาของภาค/ของกลุ่มจังหวัด สรุ ปได้ดงั นี้
8.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยกําหนด
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้
8.1.1 วิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศ
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนําความรอบรู ้ รู ้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพและเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน อยูภ่ ายใต้ระบบ
บริ หารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซ่ ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข และอยูใ่ นประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี
8.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่ สงั คมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้
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2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข้งของชุมชน และสังคมให้เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของ
ประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
5) ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการประเทศ
8.2 แนวทางการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี มีดงั นี้
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่ งด่วนที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งในจังหวัดจะเน้นให้กระตุน้
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ / ลดรายจ่ายและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ในระดับฐานราก พัฒนาตลาด ลดค่าครองชีพของประชาชน
นโยบายที่ 2 : นโยบายความมัน่ คงของรัฐ
นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ 5 : นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 : นโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.3 ยุทธศาสตร์รายสาขา
1) ยุทธศาสตร์พฒั นาการเกษตร/ข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรี ย ์
2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
3) ยุทธศาสตร์แก้ไขปั ญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) จังหวัด /กลุ่มจังหวัดในการเสนอของบประมาณ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ (สํานักงบประมาณ)
1) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพือ่ ยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า
การท่องเที่ยวและบริ การ
2) ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมัน่ คงของประชาชน ตลอดจน
การบํารุ งศาสนาและส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
4) ยุทธศาสตร์การป้ องกัน ปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความมัน่ คงของ
ประเทศ
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริ หารจัดการ
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8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สศช. : สิ งหาคม 2551)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างคนให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์
- ทิศทางการพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (สศช. : สิ งหาคม 2551)
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีศกั ยภาพการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งการ
ผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ไม้ผลไม้ยนื ต้น การผลิตและแปรรู ปปศุสตั ว์ จําพวกอาหารแปรรู ป
และศักยภาพการพัฒนาให้เป็ นประตูการค้า และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว
และกัมพูชาในลักษณะหุน้ ส่ วนทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาให้เป็ นศูนย์ผลิตและกระจายสิ นค้าของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงควรมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้
1. ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งนํ้า และระบบบริ หารจัดการเพื่อแก้ปัญหา
นํ้าท่วม และขาดแคลนนํ้า และควรเน้นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพร้อม
ปรับระบบสู่ มาตรฐาน GAP
2. ควรสนับสนุนให้กลุ่มเป็ นประตู (Gate Way) การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ตอนล่างของภาค เชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอํานวยความ
สะดวก โดยเฉพาะศูนย์บริ การด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop
Service) ที่เมืองชายแดน และด่านชายแดน
3. ควรให้ความสําคัญกับการสร้างงานและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดย
การปรับปรุ งสภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ มีสิ่งอํานวยความสะดวกได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย และจัด Loop เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของเพื่อนบ้าน
8.6 ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 2 (จังหวัดอุบลราชธานี
ศรี สะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริ ญ)
8.6.1 วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัด ฯ
“ข้าวหอมมะลิเป็ นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน”
8.6.2 พันธกิจ จัดลําดับความสําคัญแล้ว ดังนี้
1) พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดี
2) ฟื้ นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3) เสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์
8.6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ฯ จัดลําดับความสําคัญแล้ว ดังนี้
1) พัฒนาคุณภาพและเพิม่ มูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด
2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยัง่ ยืน
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3) พัฒนาระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการธุรกิจการค้า และเพิ่มมูลค่าการค้า
ชายแดนครบวงจร
8.6.4 เป้าประสงค์
1) เพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดี
2) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริ มสร้างการบริ หาร
จัดการการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
3) สร้างเครื อข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์
(Logistics) ที่มีประสิ ทธิภาพ
8.7 การเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ เศรษฐกิจสั งคมของโลกต่ อการพัฒนา
จังหวัด
สภาวะแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เจริ ญก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่ไร้
พรมแดน การเปิ ดให้มีการค้าเสรี ภาวะนํ้ามันแพงส่ งผลให้หลายประเทศที่มีพ้นื ที่การเกษตร มีการ
แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทดแทน เช่น การผลิตไบโอดีเซลจากพืชต่าง ๆ ชนิดพืชที่เป็ นพืชพลังงาน
ต้องปลูกพืชนี้เพื่อผลิตแปรรู ปเป็ นพลังงานทดแทน ปั ญหาก็คือ จะแย่งพื้นที่ปลูกพืชอาหารหรื อบุกรุ ก
ป่ า เพื่อไปปลูกพืชพลังงานทดแทน ฯลฯ การที่อาหารทัว่ โลก โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็ นอาหารหลักหรื อ
เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปเป็ นอาหารต่าง ๆ จะมีราคาสู งขึ้นตามราคานํ้ามัน ฯ การประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรม / การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น การมียานพาหนะต่าง ๆ มาก ทําให้อากาศเป็ นพิษและมีการตัด
ไม้ทาํ ลายป่ าเพื่อครอบครองเป็ นพื้นที่เพาะปลูกหรื อตัดไม้ไปจําหน่าย ทําให้ประสบภาวะ โลกร้อน
เกิดปัญหาธรรมชาติต่าง ๆ ตามมา การที่ประชากรโลกมีการศึกษาที่ดีมีการสาธารณสุ ขที่ดี มีการ
คุมกําเนิดที่ได้ผล ทําให้โครงสร้างประชากรโลกและของประเทศไทยเข้าสู่สงั คมกําลังแรงงานใน
อนาคตน้อยลง แต่มีผสู ้ ู งอายุเพิ่มขึ้นเป็ นภาระที่รัฐจะต้องจัดสรรเงินและกําลังคนดูแลผูส้ ูงอายุ จาก
สภาพปั ญหาข้อจํากัดและจุดเด่นของจังหวัดประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก
ดังกล่าว จะทําให้มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการพัฒนาจังหวัด
8.8 การทําเกษตรอินทรีย์และพืชพลังงาน : ประเด็นท้าทายทิศทางการพัฒนาจังหวัด
จังหวัดยโสธรพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาอาชีพโดยการผลิตสิ นค้าที่เป็ นความต้องการของ
ตลาดโลก เช่น การทําเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ การทําเกษตรอินทรี ย ์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและ
การปลูกพืชที่แปรรู ปเป็ นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนเป็ นความท้าทาย ทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
1) จังหวัดยโสธรมีศกั ยภาพการผลิตในภาคการเกษตรสูง คือมีพ้นื ที่ทาํ เกษตรจํานวนมากถึง
1.6 ล้านไร่ และกําลังแรงงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นภาคการเกษตร มีการทําการเกษตรทั้ง 3 สาขา คือ
กสิ กรรม ปศุสตั ว์ และประมง อย่างไรก็ตามยังมีพ้นื ที่บางส่ วนมีกิจกรรมการผลิตและการลงทุนน้อย
เนื่องจากมีจุดอ่อนด้านการขนส่ ง และสิ นค้าอุตสาหกรรมประเภทแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรจําพวก
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อาหาร ยังเป็ นการแปรรู ปอย่างง่าย โดยใช้เทคโนโลยีต่าํ และไม่มีความหลากหลาย ส่ วนสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แม้จะมีมากแต่ยงั ขาดคุณภาพและมาตรฐาน
2) กระแสที่ทวั่ โลกกําลังตื่นตัวและระวังเรื่ องสุ ขภาพอนามัย จะส่ งผลให้ผลผลิตสิ นค้า
เกษตร ที่เป็ นผลผลิตแบบเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอินทรี ย ์ (Organic Farming) มีอนาคตดี
เนื่องจากต้นทุนการผลิตตํ่า (ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ อง) และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดโลกสามารถขายได้ราคาดี
ถือเป็ นการได้ 2 ต่อ นอกจากนี้ การผลิตแบบเกษตรอินทรี ยย์ งั เป็ นระบบการผลิตที่คาํ นึงถึง
สภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สาร
สังเคราะห์การใช้พืชหรื อสัตว์ที่เกิดจากการติดต่อทางพันธุกรรม รวมถึงมีการนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมา
ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็ นการปลอดภัยต่อทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค รวมถึงเป็ นการรักษา
สภาพแวดล้อมลดการนําเข้าปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสู งอีกด้วย แต่เนื่องจากเกษตรกรเคยชิน
กับการใช้สารเคมีเพราะได้ผลเร็ ว จึงต้องปรับทัศนคติเกษตรกรให้เห็นผลดีในการทําเกษตรอินทรี ยโ์ ดย
ต้องใช้เวลาพอสมควร และในขณะเดียวกันในด้านการตลาดต่างประเทศ ในบางชนิดสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยต์ อ้ งมีมาตรฐานตรงกับผูซ้ ้ือและอาจประสบปัญหานโยบายกีดกันทางการค้าหรื อคู่แข่งทางการค้า
ของต่างประเทศได้ เพราะเป็ นเรื่ องผลประโยชน์ของชาติตน รวมทั้งปัญหานํ้ามันเชื้อเพลิงยังมีราคาสูง
และอาจจะมีราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรอาจหันไปปลูกพืชที่แปรรู ปเป็ นพลังงาน เช่น สบู่ดาํ
หรื อนําพืชที่ปลูกเพื่อแปรรู ปเป็ นอาหาร เช่น นํ้ามันปาล์ม มันสําปะหลัง อ้อย ไปผลิตเป็ นพลังงาน
เชื้อเพลิงทดแทนเพราะได้ราคาสูงกว่า อาจหันไปปลูกพืชที่ให้พลังงานกันมากขึ้น ซึ่งรัฐและจังหวัด
ยโสธรต้องพิจารณาตามศักยภาพของพื้นที่และราคาผลผลิตที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนการทําเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ / เกษตรอินทรี ย ์ และพืชที่แปรรู ปเป็ นพลังงานเชื้อเพลิงใน
พื้นที่ที่จดั โซนไว้อย่างเหมาะสม เพราะการทําเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นการรักษาสภาพแวดล้อม ลดต้นทุน
การผลิต ผูผ้ ลิต / ผูบ้ ริ โภคมีความปลอดภัย จําหน่ายได้ราคาดี ในขณะเดียวกันการปลูกพืชเพื่อเป็ น
พลังงานเชื้อเพลิงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ผูผ้ ลิตสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ราคาสู ง แต่ตอ้ งมีการ
คาดการณ์ในช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมาจําหน่ายว่าราคาจะสูงหรื อไม่ดว้ ย
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ส่ วนที่ 2
การวิเคราะห์ ศักยภาพ
ด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร
การวิเคราะห์ ศักยภาพในภาพรวม
จากการประมวลข้อมูลสภาพทัว่ ไป ข้อมูลสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ข้อมูล กชช. 2 ค (ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระดับหมู่บา้ น
ข้อมูล จปฐ. (ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรื อน) ซึ่งได้วิเคราะห์จุดแข็ง
สภาพปั ญหา สาเหตุ แนวทางป้ องกันและแก้ไขในแต่ละเรื่ องไว้ การประมวลข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่จากแผนยุทธศาสตร์พฒั นาอําเภอทุกอําเภอที่ได้จากการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บา้ น/
ชุมชนที่ทบทวนแล้วและแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่อาํ เภอ ซึ่งการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชน เกิด
จากการประชาคมแสดงความคิดเห็น และกําหนดปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บา้ น/ชุมชน
รวมทั้งนโยบายรัฐบาลเร่ งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ (แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10) ยุทธศาสตร์รายสาขา ระดับภาค และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของ
โลกต่อการพัฒนาจังหวัด ที่ได้ประมวลไว้ในส่ วนที่ 1 จึงวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยประกอบในการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพเป็ นปั จจัยภายใน (ควบคุมได้ พัฒนา / รุ กแข่งขันได้) คือ จุดแข็ง/จุดอ่อน และปัจจัย
ภายนอก (ควบคุมไม่ได้ รับมา / ป้ องกันได้) คือ โอกาส/ภัยคุกคาม (SWOT) ในภาพรวม ได้ดงั ต่อไปนี้
ปัจจัยภายในจังหวัด
จุดแข็ง (S=Strength)
จุดอ่ อน (W=Weakness)
- ด้ านเศรษฐกิจและโครงสร้ าง
- ด้ านเศรษฐกิจและโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน
พืน้ ฐาน
1. เป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 1. ประชาชนส่ วนใหญ่มีความ
และสิ นค้าเกษตรและส่ งออกไป ยากจน การออมมีนอ้ ย และมี
ยังจังหวัดภาคกลาง
หนี้สินมาก รวมทั้งเกษตรกร
2. เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้า
บางส่ วนไม่มีที่ดินทํากิน
หัตถกรรมพื้นเมืองและ นตผ. ที่ 2. ตลาดกลางสิ นค้าการเกษตร
มีชื่อเสี ยงและส่ งออก
ยังไม่มีประสิ ทธิภาพและ
3. มีกองทุนหมู่บา้ นและกองทุน การตลาดในลักษณะต่าง ๆ ยัง
ต่างๆ ในหมู่บา้ นที่จะสนับสนุน ไม่ชดั เจน
การประกอบอาชีพของ
3. เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ประชาชน
การเกษตรยังมีนอ้ ย
4. องค์กรชุมชน/เอกชนและกลุ่ม 4. ข่าวสารการตลาดและการ
เกษตรทํานาที่เข้มแข็ง เพื่อการ กระตุน้ ให้มีการลงทุนมีนอ้ ย
สังคมและส่ งเสริ มอาชีพมี
5. ปศุสตั ว์ขนาดกลาง ขนาด
จํานวนมากและมีความเข้มแข็ง เล็ก (โค, กระบือ, สุ กร) และ
ที่จะสนับสนุนประชาชน
สัตว์น้ าํ ยังมีจาํ นวนน้อย
5. มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ไหล
6. ระบบชลประทานไม่
ผ่าน (ลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูล)
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
สามารถช่วยการเพาะปลูกและ
Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)

ปัจจัยภายนอกจังหวัด
โอกาส (O=Opportunity)
ภัยคุกคาม (T=Threat)
1. นโยบายสนับสนุนกองทุนหมู่บา้ น 1. พื้นที่บางส่ วนประสบ
และOTOP
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
2. ปริ มาณนํ้าฝนตกเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ ซํ้าซาก
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ดี
3. ผลผลิตทางเกษตรที่ปลอดสารพิษ ไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั กลไก
ตลาดกลางของประเทศ
และเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดายในประเทศและ
3. นโยบายการกีดกันทาง
ต่างประเทศรวมทั้งนโยบายครัวไทย การค้าระหว่างประเทศ
4. ห่างไกลเมืองท่า ทําให้
สู่ ครัวโลก
ต้นทุนการขนส่ งสู ง
4. นโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5. กระแสวัฒนธรรม
แห่งชาติ ส่ งเสริ มสนับสนุนการทํา ต่างประเทศทําให้วถิ ีชีวติ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ย ์
ชุมชนเปลี่ยนไปและฟุ่ มเฟื อย
5. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากค่านิยมวัตถุนิยม
6. การแข่งขันจากบริ ษทั ข้าม
ของรัฐบาลมีส่วนสนับสนุนการ
ชาติเนื่องจากนโยบายเปิ ดเสรี
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด
ทางการค้า
7. นํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสู ง
รวมทั้งจะส่ งผลให้เกิดปั ญหา
มีการปลูกพืชเพื่อแปรรู ปเป็ น

-21เป็ นแหล่งนํ้าจืด
ปัจจัยภายในจังหวัด
จุดแข็ง (S=Strength)
จุดอ่ อน (W=Weakness)
6. มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
7. นํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
ศาสนา วัฒนธรรม โดย
ไม่เพียงพอเนื่องจากแหล่งนํ้า
เฉพาะงานประเพณีเป็ นงาน
ไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้นาน
ระดับประเทศและนานาชาติ
8. แหล่งท่องเที่ยว มีขนาดเล็ก
ขาดความน่าสนใจ และสิ่ ง
- ด้ านสั งคมและคุณภาพชีวติ
อํานวยความสะดวกด้านการ
7. มีวฒั นธรรมเป็ นเอกลักษณ์
ท่องเที่ยวยังมีนอ้ ย
ท้องถิ่นเด่นชัด โดยเฉพาะงาน
ประเพณี บุญบั้งไฟที่มีชื่อเสี ยง 9. ถนนในชนบทส่ วนมากยังมี
เป็ นตํานานเฉพาะตัวของจังหวัด สภาพชํารุ ด
- ด้ านสั งคมและคุณภาพชีวติ
ยโสธร
8. บุคลากรมีภมู ิปัญญาท้องถิ่น 10. ขาดสถาบันการศึกษาใน
หลากหลาย
ระดับอุดมศึกษา และ
9. แรงงานมีจาํ นวนมากและ
ประชาชน
สามารถพัฒนาเป็ นแรงงานฝี มือ
ได้
10. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ส่ วนใหญ่ขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อเนื่อง
ระดับอาชีวะมีเพียงพอและมี
11. ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั มี
มหาวิทยาลัยสาขา สําหรับ
ระดับอาชีวะสามารถขยายเป็ น พฤติกรรมสุ ขภาพอนามัยไม่ดี
12. การอพยพแรงงานหลังฤดู
วิชาชีพหลายสาขาได้ถึงระดับ
เก็บเกี่ยว
ปริ ญญาตรี
11. สถานบริ การสาธารณสุ ขทุก 13. แรงงงานส่ วนใหญ่ขาด
ระดับ ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ทักษะและขาดวินยั
และตําบล มีเพียงพอ
14. การเกษตรส่ วนใหญ่พ่ งึ พา
12. สถิติอาชญากรรมในพื้นที่ต่าํ ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์และสารเคมี
- ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ ทําให้ดินเสี ย สารพิษตกค้าง
ทําลายสุ ขภาพเกษตรกร
สิ่ งแวดล้ อม
13. สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปยัง 15. สภาพสังคมเริ่ มเข้าสู่ สงั คม
สู งอายุ
ไม่ถูกทําลาย
- ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
- ระบบบริหารงาน
สิ่ งแวดล้ อม
14. การบริ หารราชการจังหวัด
16. สภาพดินส่ วนมากขาด
แบบบูรณาการ เอื้ออํานวยต่อ
ความอุดมสมบูรณ์โดยเป็ นดิน
การพัฒนา
ทรายจัด เป็ นส่ วนใหญ่และเป็ น
ดินเค็ม
17. สภาพป่ าในหลายพื้นที่มี
ปริ มาณลดลง เนื่องจากถูก
บุกรุ ก ถางป่ าและลักลอบตัด
ไม้
18. ประชาชนขาดจิตสํานึก
การอนุรักษ์ดินและนํ้า
Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)

พลังงานทดแทน ไปแย่ง
ปัจจัยภายนอกจังหวัด
โอกาส (O=Opportunity)
ภัยคุกคาม (T=Threat)
6. นโยบายของรัฐบาลในการ
พื้นที่ปลูกพืชอาหาร เกิด
ป้ องกันและปราบปราม
อาหารแพงขึ้นมาได้
ยาเสพติด
8. ภาวะโลกร้อน
7. นโยบาย ICT ที่ทาํ ให้ประชาชน 9. ภาวะความผันผวนทาง
เข้าถึงเทคโนโลยี
เศรษฐกิจระดับประเทศและ
ทัว่ โลก
10. ภัยคุกคามจากโรคติดต่อ
ร้ายแรงจากภายนอก เช่น หวัด
2009 ไข้หวัดนก ฯลฯ
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การวิเคราะห์ ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของจังหวัดยโสธร
จากการประมวลข้อมูลสภาพทัว่ ไป แผนยุทธศาสตร์พฒั นาอําเภอ นโยบายหน่วยเหนือทุกระดับ
และการกําหนดปั จจัยประกอบในการวิเคราะห์ศกั ยภาพฯ (SWOT) สามารถสรุ ปการวิเคราะห์ศกั ยภาพใน
แต่ละด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ
จากข้อมูลสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร เมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิต
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2551 ในจํานวน 16 สาขา พบว่า สาขาที่ทาํ รายได้มากที่สุด
คือ สาขาการขายส่ งขายปลีก การซ่อมยานยนต์ ฯ คิดเป็ นร้อยละ 23.32 รองลงมาเป็ น สาขาเกษตรกรรม
(ไม่รวมการประมง) คิดเป็ นร้อยละ 21.61 (โดยเป็ นรายได้จากการปลูกข้าวมากที่สุด) จังหวัดยโสธรใน
ด้ านจุดแข็งมีพ้นื ที่การเกษตรมาก มีแหล่งนํ้าต้นทุนเพียงพอและแหล่งกักเก็บนํ้าที่จะช่วยทําการเกษตร
ได้มาก มีเกษตรกรที่มีความรู ้ทกั ษะในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ ในบางอย่างเป็ นสิ นค้าส่ งออก แรงงานมีจาํ นวนมาก มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานประเพณี บ้ งั ไฟที่มีชื่อเสี ยงระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีโครงข่าย
ถนนเพื่อการขนส่ งผลผลิตและการท่องเที่ยวเข้าถึง ทุกหมู่บา้ น แต่ในด้ านจุดอ่อนพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่
มีความยากจน เนื่องจากมีรายได้ต่าํ ค่าใช้จ่ายสูง มีหนี้สินมาก ผลผลิตปศุสตั ว์ขนาดกลาง (โค-กระบือ)
ขนาดเล็ก (สุ กร) และสัตว์น้ าํ ยังมีนอ้ ย เมื่อเทียบกับพื้นที่การเกษตรและจํานวนเกษตรกร การตลาด
ยังไม่ชดั เจน แรงงานส่ วนใหญ่ขาดทักษะและขาดวินยั นํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ
เนื่องจากแหล่งนํ้าไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้นาน ระบบชลประทานมีนอ้ ย สภาพดินส่ วนมากขาด
ความอุดมสมบูรณ์โดยเป็ นดินทรายจัดและดินเค็ม ในด้ านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกองทุน
หมู่บา้ น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปริ มาณนํ้าฝนตกเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ดี ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายครัวไทยสู่ ครัวโลก นโยบาย
การส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ส่ วนในด้ านอุปสรรค พบว่า มีพ้นื ที่บางส่ วนประสบปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งซํ้าซาก ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั กลไกตลาดกลางของประเทศ
นโยบายการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ การอยูห่ ่ างไกลเมืองทําให้ตน้ ทุนการขนส่ งสูง
เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ยโสธรแล้ว เห็นว่า ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด มีพ้นื ที่การเกษตรมาก มีน้ าํ ต้นทุน เกษตรกรมี
ทักษะ ฯลฯ ถ้ามีการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย น่าจะได้ผล โดยเฉพาะการผลิตข้าวหอมมะลิอย่าง
มีคุณภาพเพื่อเพิม่ มูลค่าสิ นค้า รองลงไปเป็ นการส่ งเสริ มปศุสตั ว์ การประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยในเรื่ องข้าวหอมมะลิการดําเนินการต้องจัดเป็ นโซนพื้นที่เป็ นรายตําบลหรื ออําเภอให้ชดั เจน
ที่จะทําการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยหรื อข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ส่ วนการท่องเที่ยวจะต้องพัฒนา /
Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)
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สร้างให้โดดเด่น โดยบรรจุกิจกรรมตํานานที่เป็ นเอกลักษณ์และจัดผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกโดดเด่น
และจัดเป็ นวงจรการนําเที่ยว สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่นได้
2. การวิเคราะห์ ศักยภาพด้ านสั งคม
จากข้อมูลสถานการณ์ดา้ นสังคมของจังหวัดยโสธร ในด้ านจุดแข็ง เมื่อพิจารณาด้านการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน มีผเู ้ ข้าเรี ยนตามเกณฑ์ การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อัตราครู : นักเรี ยน เฉลี่ย 1 : 16.39 อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา
หลากหลาย ด้านการสาธารณสุ ขมีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเพียงพอ ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินอยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมได้ ในด้ านจุดอ่อน ประชาชนยังขาดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาในระบบ
ยังมีคุณภาพการศึกษาและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่อยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่ามาตรฐานของประเทศ ประชาชน
ส่ วนใหญ่ยงั มีพฤติกรรมสุ ขภาพอนามัยไม่ดี จํานวนบุคลากรทางสาธารณสุ ขไม่เพียงพอกับการป้ องกัน
และรักษาโรค แรงงานมีมากแต่ส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะ มีภาระหนี้สินครัวเรื อน ปัญหาภาวะสังคม
ความมัน่ คงของมนุษย์ในกลุ่มต่าง ๆ มีการอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และผูส้ ูงอายุมีมากขึ้น
(ร้อยละ 11.05 ของประชากรทั้งหมด) ในด้ านโอกาส รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การศึกษา สาธารณสุ ข ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส การป้ องกันปราบปรามยาเสพติด ในด้ านอุปสรรค
กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศทําให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไปและฟุ่ มเฟื อยจากค่านิยมในวัตถุนิยม
เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาสังคมของจังหวัดยโสธร
แล้วเห็นว่าศักยภาพด้านสังคมของจังหวัด มีโครงสร้างการศึกษา สาธารณสุ ขดี เพียงพอ ความปลอดภัย
ในชีวิตและและทรัพย์สินอยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมได้ แต่เพือ่ ให้เป็ นสังคมน่าอยูจ่ ะต้องเร่ งรัดพัฒนาคนให้มี
คุณภาพสอดรับกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ให้มีความประหยัด มีแผนชีวิตโดย
มุ่งเน้นไปที่พฒั นาคนให้มีความรู ้และมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีตามเกณฑ์ จปฐ. ให้มี
ความสุ ขในพื้นที่ ไม่อพยพแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดครอบครัวอบอุ่น สังคมชุมชนเข้มแข็ง ให้เป็ น
ยโสธรน่าอยูใ่ ห้ได้
3. การวิเคราะห์ ศักยภาพด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร ในด้ านจุดแข็ง
เมื่อพิจารณาจํานวนแหล่งนํ้าธรรมชาติและนํ้าต้นทุน เห็นว่ามีเพียงพอที่จะใช้ในการอุปโภคบริ โภคและ
การเกษตรแต่ตอ้ งปรับปรุ งให้แหล่งนํ้าสามารถเก็บกักนํ้าเพิ่มขึ้น คุณภาพดิน เนื่องจากจังหวัดได้
ส่ งเสริ มและสนับสนุนวัสดุและวิธีการจัดทํา ปุ๋ ยอินทรี ยต์ ามงบยุทธศาสตร์อยูด่ ีมีสุขในปี 2550 และ
ปี 2551 ให้เกือบทุกหมู่บา้ นทําให้ดินบางส่ วนได้รับการฟื้ นฟู สําหรับสิ่ งแวดล้อมในด้านมลพิษทาง
อากาศและ เสี ยงในเขตชุมชนมีอยูบ่ า้ งแต่ไม่อยูใ่ นเกณฑ์อนั ตรายต่อสุ ขภาพของประชาชน ในด้ าน
จุดอ่อน แหล่งนํ้าธรรมชาติบางแห่ งมีสภาพตื้นเขิน รับนํ้าเก็บนํ้าได้ปริ มาณน้อย ทรัพยากรป่ าไม้มี
จํานวนน้อยเนื่องจากถูกแผ้วถางเพื่อทําเกษตรกรรมและบางส่ วนถูกลักลอบตัดไม้ ทําให้มีผลเสี ยต่อ
นิเวศน์และส่ งผลให้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อน คุณภาพดินส่ วนมากเป็ นดินไม่อุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
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การใช้ปุ๋ยเคมีมานาน และลักษณะดินเป็ นดินทรายจัดและดินเค็ม คุณภาพนํ้าและปริ มาณนํ้าเสี ยมี
เพิ่มขึ้น ส่ วนปริ มาณขยะและกากของเสี ยในเขตชุมชนขนาดใหญ่มีขยะมาก สถานที่ทิ้งขยะกําจัดขยะ
ทําได้ยากขึ้นเพราะเป็ น ของเสี ย ชุมชนที่ได้รับผลกระทบไม่ยนิ ยอม
เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะจุดแข็ง จุดอ่อน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัด
ยโสธรแล้วเห็นว่า ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของจังหวัด มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ
และนํ้าต้นทุนเพียงพอ ดังนั้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืนจะต้องรณรงค์
ให้ประชาชนเห็นความสําคัญ และร่ วมกับภาครัฐพัฒนา ฟื้ นฟู แหล่งนํ้าธรรมชาติ ป่ าไม้ คุณภาพดิน
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การร่ วมกันป้ องกันแก้ไขนํ้าเสี ย การร่ วมกันกําจัด
ขยะ กากของเสี ย และลดมลพิษจะช่วยทําให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่าง
มีความสุ ข
ประเด็นปัญหาสํ าคัญและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดยโสธร
จากการวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยประกอบในการวิเคราะห์ศกั ยภาพเป็ นปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก การวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สามารถกําหนด
เป็ นประเด็นปัญหาสําคัญและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดยโสธร เพื่อเป็ นข้อมูลนําไปกําหนดวิสยั ทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็ นไปได้ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
ลําดับ
ประเด็นปั ญหาสําคัญ
โอกาสการพัฒนา
ความสําคัญ
1
ผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะ เพื่อให้ผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิได้ผลผลิต
ข้าวหอมมะลิอยูใ่ นอัตราตํ่า
เพิม่ ขึ้นและจําหน่ายได้ราคาสูง สามารถส่ งเสริ มสนับสนุน
และราคาผลผลิตตํ่า และไม่
การทําเกษตรโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษและ
แน่นอน ขึ้นกับกลไก
อินทรี ย ์ เพื่อเพิม่ มูลค่า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร
ตลาดกลาง (ควรสร้าง
เนื่องจากจังหวัดยโสธรเป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
มูลค่าเพิ่มโดยจัดทําเป็ นสิ นค้า เกษตรกรทํานาเป็ นจํานวนมาก มีความชํานาญในการทํานา
ปลอดภัยหรื ออินทรี ย)์
โดยเฉพาะมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัย
และเกษตรอินทรี ยจ์ าํ หน่ายต่างประเทศ ได้แก่ สหกรณ์
เกษตรอินทรี ยเ์ ลิงนกทา กลุ่มเกษตกรทํานานาโส่ , กลุ่ม
เกษตรกรทํานาบากเรื อ , กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยงั่ ยืน
เป็ นแกนในการดําเนินการประกอบกับการมีแหล่งนํ้าขนาด
ใหญ่ นํ้าฝนเพียงพอ ประเทศต่างๆมีความต้องการข้าวหอม
มะลิปลอดภัยและอินทรี ย ์ รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มการทํา
เกษตรโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรี ย ์
หน่วยงานจังหวัด ทั้งภาครัฐ โดยมีวิทยาลัยเกษตรและ
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เทคโนโลยีต้ งั อยู่ และภาคเอกชน(โรงสี ) บูรณาการ
ลําดับ
ความสําคัญ

2

ประเด็นปัญหาสําคัญ

โอกาสการพัฒนา

ร่ วมมือกันดําเนินงานครบวงจร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาให้การสนับสนุน วิธีการโดยจัดโซนพื้นที่
เป็ นรายตําบลหรื ออําเภอให้ชดั เจน
ที่จะทําการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัย หรื อข้าวหอม
มะลิอินทรี ย ์ แล้วบูรณาการโครงการ / กิจกรรมหลัก
ตั้งแต่ตน้ นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าลงไปในพื้นที่ดงั กล่าว
ดังนั้นโอกาสการพัฒนาผลผลิตเกษตรและข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัยและอินทรี ยจ์ ึงมีมาก จะทําให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น
ราคาที่แน่นอน จัดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ในลําดับสูงสุ ด
ขาดแหล่งท่องเที่ยวหลักที่โดด จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งธรรมชาติ ศาสนา
เด่น และเป็ นเอกลักษณ์เพื่อ วัฒนธรรม ประเพณี แต่ละแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวไม่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
โดดเด่นที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาแวะเที่ยวและ
เยีย่ มชม เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่น และ
แวะเที่ยวและเยีย่ มชม
สิ่ งที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวสนใจจะไปแวะ
เยีย่ มชม มี 2 สิ่ ง คือ สถานที่น้ นั มีตาํ นานเป็ นเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทําให้น่าสนใจ และสถานที่น้ นั มี
ผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ายที่แปลกและโดดเด่น ในเรื่ องนี้
สามารถส่ งเสริ มสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีอยูใ่ ห้
โดดเด่น เพื่อเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่ง
จังหวัดยโสธรเห็นว่ามีอ่างเก็บนํ้าลําทวนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร ซึ่งเป็ นอ่างฯขนาดใหญ่ พื้นที่ 900 ไร่ เศษ อยูใ่ นเขต
ชุมชน สามารถจะปรับปรุ งให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ได้ เนื่องจากจังหวัดยโสธรเป็ นเมืองที่มีงานประเพณี
บุญบั้งไฟนานาชาติดงั ไปทัว่ โลก โดยปรับปรุ งภูมิทศั น์
ลํานํ้าทวน/ จัดทําเป็ นแหล่งท่องเที่ยวตํานานบุญบั้งไฟ
และกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด
รวมทั้งจัดผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยง หรื อแปลกเป็ น
เอกลักษณ์มาไว้ที่ลาํ ทวน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมีประเด็นส่ งเสริ ม
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การท่องเที่ยว หน่วยงานในจังหวัดบูรณาการร่ วมมือกัน
ดําเนินงานครบวงจรทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะ
ลําดับ
ความสําคัญ

3

4

ประเด็นปัญหาสําคัญ

โอกาสการพัฒนา

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาให้การ
สนับสนุน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ
ที่มีที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียง ได้แก่ ธาตุก่องข้าวน้อย หมู่บา้ น
ท่องเที่ยว OTOP (บ้านศรี ฐาน อําเภอป่ าติ้ว) ดงเมืองเตย ,
พระธาตุก่จู าน (อําเภอคําเขื่อนแก้ว) วัดพระพุทธบาท
(อําเภอมหาชนะชัย) จัดเป็ นวงจร (Loop) ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด โดยจัดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางจากจังหวัด
อํานาจเจริ ญเข้าบ้านศรี ฐาน อําเภอป่ าติ้ว แล้วมาลําทวน
ธาตุก่อนข้าวน้อย อําเภอเมืองยโสธร แล้วไปดงเมืองเตย
, พระธาตุก่จู าน อําเภอคําเขื่อนแก้ว ออกไปจังหวัด
อุบลราชธานี หรื อจากอําเภอเมืองยโสธรไปพระพุทธบาท
อําเภอมหาชนะชัย ออกไปจังหวัดศรี สะเกษ จะส่ งผลให้
เกิดการค้าการลงทุนในพื้นที่ตามมา ประชาชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว ดังนั้น โอกาสการพัฒนาลําทวนและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพที่มีที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียง ให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวหลักจึงมีมาก จัดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์
ในลําดับสูงสุ ด ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
โครงสร้างพื้นฐานยังไม่
จังหวัดยโสธรยังมีถนนที่มีสภาพชํารุ ดเสี ยหายเนื่องจากมี
เพียงพอบริ การประชาชน
รถสัญจรและขนส่ งสิ นค้าเกษตรจํานวนมาก แหล่งนํ้า/ลํา
(ประชาชนในชนบทร้องทุกข์ ห้วยเพื่อการเกษตร ส่ วนมากตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักนํ้า
ร้องขอให้ภาครัฐปรับปรุ ง
ได้มาก ประชาชนร้องขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเป็ นประจํา
แหล่งนํ้าและปรับถนนให้อยู่ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็ นประจํา
ในสภาพดีเป็ นประจําทุกปี )
ทุกปี และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณ
สนับสนุน โอกาสแก้ไขและพัฒนาให้โครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีเพียงพอจึงมีค่อนข้างมาก จัดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์
ในลําดับสูง ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
ประชาชนส่ วนใหญ่มีรายได้ต่าํ
จังหวัดยโสธรเป็ นเมืองเกษตรกรรม เกษตรกรส่ วน
ค่าใช้จ่ายสู ง เป็ นหนี้สิน
ใหญ่ยากจน มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เนื่องจากต้นทุน
(ประชาชนส่ วนใหญ่ยากจน การผลิตสูง จําหน่ายผลผลิตได้ราคาตํ่า ทําให้เป็ นหนี้สิน
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ลําดับ
ความสําคัญ

การออมมีนอ้ ย มีหนี้สินมาก
ไม่มีที่ดินทํากิน)
ประเด็นปัญหาสําคัญ

5

ประชาชนขาดการศึกษา
ต่อเนื่อง และคุณภาพ
การศึกษาในระบบกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ยงั ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ระดับประเทศ

6

คุณภาพชีวิตของประชาชนยัง
ไม่ดี

Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)

ทางแก้ไขเบื้องต้นจะต้องลดรายจ่าย โดยส่งเสริ มให้
ประชาชนดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โอกาสการพัฒนา
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั
ประชาชนและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ซึ่งจังหวัดยโสธรมี
แหล่งนํ้า มีพ้นื ที่ทาํ การเกษตรจํานวนมาก ประชาชนมี
การประชาคมทําแผนชุมชน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานราก หน่วยงานในจังหวัดบูรณาการร่ วมมือ
กันดําเนินงานครบวงจร ทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรให้การสนับสนุน จะส่ งผลให้
ประชาชนลดรายจ่ายและเพิม่ รายได้ในครัวเรื อน ลดการ
เป็ นหนี้สินได้ต่อไป ดังนั้น โอกาสการแก้ไข / พัฒนา
ในเรื่ องดังกล่าวจึงมีค่อนข้างมาก จัดเป็ นประเด็น
ยุทธศาสตร์ในลําดับสูง ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาเพียงพอแต่จากการสํารวจ
ข้อมูลประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี ) พบว่าประชากร
18,855 คน ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากมี
ปัญหาเศรษฐกิจ ทางแก้ไขจะต้องประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
ประชากรดังกล่าว เข้าเรี ยนต่อโดยจังหวัดส่ งเสริ มและ
สนับสนุนอาชีพไปพร้อมกับการเข้าเรี ยนต่อในระดับที่
สูงขึ้น โอกาสแก้ไข/พัฒนาให้ประชาชนศึกษาต่อเนื่อง
จึงมีค่อนข้างมาก รวมทั้งให้มีการจัดทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จะช่วยทําให้การศึกษาในระบบ
มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับประเทศได้ จัดเป็ นประเด็น
ยุทธศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดยโสธรมีสถานบริ การสาธารณสุ ขระดับจังหวัด
อําเภอ และตําบลเพียงพอ และประชาชนได้รับสวัสดิการ
ตามกฎหมาย แต่ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั มีพฤติกรรมสุ ขภาพ
อนามัยไม่ดี ไม่ป้องกันโรคภัย ไม่ตรวจสุ ขภาพ ทางแก้ไข
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู ้ขอ้ มูลการดูแลรักษา
สุ ขภาพให้แข็งแรง ป้ องกันโรคภัย ให้มีการรับสวัสดิการ
จากรัฐอย่างทัว่ ถึง ให้ประชาชนมีการดําเนินการตามข้อมูล
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ลําดับ
ความสําคัญ

7

8

9

ประเด็นปัญหาสําคัญ

จปฐ. ภาคราชการ / ท้องถิ่น สนับสนุนการดําเนินการตาม
จปฐ. จะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชน
โอกาสการพัฒนา

ดียงิ่ ขึ้น โอกาสแก้ไข/พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจึงมีค่อนข้างมาก จัดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์
ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรม จังหวัดยโสธรมีสภาพป่ าทางตอนเหนือของจังหวัดและมี
แหล่งนํ้าธรรมชาติจาํ นวนมาก แต่ยงั มีปัญหาการถาง
การตัดไม้ทาํ ลายป่ า การไม่อนุรักษ์ดินและนํ้า กระแสนํ้า
เซาะตลิ่งลํานํ้า / แม่น้ าํ ชี ทําให้ทรัพยากรดังกล่าว
เสื่ อมโทรม ทางแก้ไขจะต้องให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกัน
ป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าวให้อยูใ่ นสภาพดี ซึ่ง
รัฐบาลมีนโยบายป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
โอกาสแก้ไข/พัฒนาไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรม
จึงมีค่อนข้างมาก จัดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด
อาชญากรรมและการแพร่
จังหวัดยโสธร มีสถิติอาชญากรรมในพื้นที่ต่าํ มีปัญหาอยู่
ระบาดของยาเสพติดในบาง
บ้างและปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในบางพื้นที่
พื้นที่
แต่เนื่องจากอาชญากรรมมีความสําคัญต่อชีวิตของ
ประชาชน จึงต้องมีการป้ องกันอย่างมาก รัฐบาลมีนโยบาย
รักษาความสงบและสร้างความสมานฉันท์ที่สงั่ การให้
จังหวัดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ประกอบกับจังหวัดมีฝ่าย
ปกครอง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ช่วยในการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ให้สูงขึ้น โอกาสแก้ไข/พัฒนาในการป้ องกัน
อาชญากรรมและการแพร่ ระบาดของยาเสพติดจึงมี
ค่อนข้างมาก จัดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริ หารงานของจังหวัดจะต้องได้รับความร่ วมมือจาก
ทุกภาคส่ วนยังไม่สมบูรณ์
ทุกภาคส่ วน จะต้องบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส สุ จริ ต มี
การพัฒนาคุณภาพบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมีการ
บริ การประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว ได้รับความพึงพอใจ

Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)

-29-

จากประชาชน โดยจังหวัดส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทุก
ส่ วนราชการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริ หารจัดการภาครัฐ
ลําดับ
ความสําคัญ

ประเด็นปัญหาสําคัญ

โอกาสการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและให้ภาคส่ วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วม
รวมทั้งการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล โอกาสแก้ไข
และพัฒนาให้การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทุกภาคส่วน
มีความสมบูรณ์ จัดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด
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ส่ วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธรได้นาํ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไป ปั ญหาและความต้องการของประชาชน
ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด
โดยนํามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (ข้อจํากัด / ภัยคุกคาม) แล้วประเมินศักยภาพ
การพัฒนาร่ วมกับประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล / แผนบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์รายสาขา ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศและยุทธศาสตร์ของภาค / ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแล้ว
สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์เป็ นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2553 – 2556) และ
คณะกรรมการบริ หารงานแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร (ก.บ.จ.ยส.) ได้ประชุมพิจารณาจัดทํา และให้
ความเห็นชอบ รวมทั้งได้นาํ เข้าหารื อภาคส่ วนต่าง ๆ ในจังหวัดแล้วได้ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
เมื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพและปัญหา / โอกาสการพัฒนาในส่ วนที่ 2 แล้ว จึงกําหนด
วิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2553 – 25556) ว่า
“ยโสธรน่ าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่ สากล”
- พันธกิจ
จากวิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2553 – 2556) สามารถกําหนดพันธกิจ ซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่ทุกภาคส่ วนจะต้องร่ วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหา สนองความต้องการและร่ วมกันส่ งเสริ ม /
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดยโสธรให้บรรลุวิสยั ทัศน์ ได้ 5 พันธกิจ ดังนี้
(1) ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพการบริ หารทรัพยากรการเกษตร เป็ นเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรี ย ์ ไม่กระทบสิ่ งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(2) ส่ งเสริ มและพัฒนา / สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศกั ยภาพ มีเอกลักษณ์ ให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักครบวงจรและให้สามารถเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี รวมทั้งส่ งเสริ มการค้า และการ
ลงทุน
(3) ส่ งเสริ มปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(4) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย /
มีความสะดวกในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพและให้สงั คมชุมชนเข้มแข็ง
(5) ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกันบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์
จากความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์และพันธกิจ สามารถนํามากําหนดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัด ซึ่ง ก.บ.จ.ยส. และผูแ้ ทนภาคส่ วนต่าง ๆ ในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญแล้ว ดังนี้
ลําดับที่ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่ งเสริ มการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยค์ รงวงจร
ลําดับที่ 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
ลําดับที่ 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลําดับที่ 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ลําดับที่ 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม
และวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม
ลําดับที่ 6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพชีวิต
ลําดับที่ 7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
ลําดับที่ 8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เสริ มสร้างความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อย
ลําดับที่ 9. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่ วน
3. การกําหนดเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย และกลยุทธ์ ของแต่ ละประเด็นยุทธศาสตร์
และโครงการหลักภายใต้ กลยุทธ์
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ส่ งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
3.1.1 เป้าประสงค์
- เพิม่ ผลผลิตและมูลค่าการจําหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
3.1.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP) ร้อยละ 10
ต่อปี
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ร้อยละ 5 ต่อปี
3) จํานวนผลิตภัณฑ์แปรรู ปสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ น
เชิงการค้าเพิ่มขึ้น จํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ ต่อปี
4) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายข้าวหอมมะลิปลอดภัย ร้อยละ 5 ต่อปี
5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจําหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ร้อยละ 3 ต่อปี
3.1.3 กลยุทธ์
1) ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรู ปสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและ
ข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ ห้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
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2) ส่ งเสริ มและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ นค้าเกษตรปลอดภัยและ
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
3.1.4 โครงการหลัก
1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรู ปผลผลิตการเกษตรและ
ข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรี ยใ์ ห้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยง
กัน 10 กิจกรรม)
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สิ นค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ (ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน 43 กิจกรรม)
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : ส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว การค้ า และการลงทุน
3.2.1 เป้าประสงค์
- มูลค่าการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น
3.2.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 12 แห่ง
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 3 ต่อปี
3) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรายได้ GPP สาขาขายส่ งขายปลีก ร้อยละ 2 ต่อปี
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนของผูป้ ระกอบการ ร้อยละ 1 ต่อปี
3.2.3 กลยุทธ์
1) ปรับปรุ งและสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิเวศน์ การเกษตรและ
หมู่บา้ น OTOP ท่องเที่ยว
2) ส่ งเสริ มและพัฒนาผูป้ ระกอบการค้าและบริ การให้มีความสามารถในการแข่งขัน
3) เพิ่มศักยภาพผูป้ ระกอบการและส่งเสริ มให้เกิดผูป้ ระกอบการใหม่
3.2.4 โครงการหลัก
1) โครงการพัฒนาและก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ที่มีศกั ยภาพ
(ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน 8 กิจกรรม)
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการค้าและบริ การ
(ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน 3 กิจกรรม)
3) โครงการเพิ่มศักยภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
(ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน 4 กิจกรรม)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
3.3.1 เป้าประสงค์
- โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริ โภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ และถนนในชนบทมีสภาพใช้ได้ดีครอบคลุมทุกชุมชน
3.3.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
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1) พื้นที่ชลประทานและแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่ นาเพิ่มขึ้น 10,000 ไร่ ต่อปี
2) แหล่งนํ้าชุมชนเพื่ออุปโภคบริ โภคได้รับการปรับปรุ ง 50 แห่งต่อปี
3) ถนนในชนบทได้รับการปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพดี ระยะทาง 40 กม. ต่อปี
3.3.3 กลยุทธ์
1) ปรับปรุ งและก่อสร้างแหล่งนํ้าในและนอกเขตชลประทานเพื่อการเกษตร และ
แหล่งนํ้าชุมชนเพื่ออุปโภคบริ โภค
2) ก่อสร้างบํารุ งรักษาและอํานวยความสะดวกสายทางครอบคลุมทุกชุมชน
3.3.4 โครงการหลัก
1) โครงการปรับปรุ งและก่อสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค
(ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรุ งและก่อสร้างแหล่งนํ้าหลายลักษณะ)
2) โครงการปรับปรุ งและก่อสร้างทางในชนบท (ประกอบด้วยการปรับปรุ งและ
ก่อสร้างถนน / สะพาน)
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริมสร้ างเศรษฐกิจฐานราก
3.4.1 เป้าประสงค์
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มนั่ คง
3.4.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรายได้ของครัวเรื อนต่อคนต่อปี (จปฐ.) ร้อยละ 3
3.4.3 กลยุทธ์
1) ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพในและนอกภาคการเกษตร
2) พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารกองทุนของชุมชนและส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
3.4.4 โครงการหลัก
1) โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เพิ่มทักษะฝี มือแรงงาน และการส่ งเสริ มอาชีพทั้งสัตว์และพืชเศรษฐกิจ (ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่
เชื่อมโยงกัน 9 กิจกรรม)
2) โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการกองทุนชุมชนและส่ งเสริ มการ
เข้าถึงแหล่งทุน
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : พัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีทดี่ ีงาม
3.5.1 เป้าประสงค์
- ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงกัน มีคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระบบ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาสู่สงั คมแห่ง
การเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม
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3.5.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและ
นอกระบบโรงเรี ยน รวมทั้งได้รับการฝึ กอบรมด้านอาชีพ ร้อยละ 1 ต่อปี
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้) การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี
3) คนในครัวเรื อนปฏิบตั ิตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และมารยาทไทย
ร้อยละ 95
3.5.3 กลยุทธ์
1) เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ที่ดีงาม
3.5.4 โครงการหลัก
1) โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน 13 กิจกรรม)
2) โครงการส่ งเสริ มอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ที่ดีงาม (ประกอบด้วยกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกัน 8 กิจกรรม)
3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพชีวติ
3.6.1 เป้าประสงค์
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทัว่ ถึง สังคมหมู่บา้ น / ชุมชนเข้มแข็ง
3.6.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นสิ้ นปี 2556 ชาย 71.3 ปี หญิง 77.5 ปี
2) จํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ขทุกแห่งและผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน
3) ร้อยละของผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับสวัสดิการเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 5
4) ร้อยละของหมู่บา้ นที่มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน
ร้อยละ 100
3.6.3 กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบสุ ขภาพ
2) พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
3) เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.6.4 โครงการหลัก
1) โครงการหมู่บา้ นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
5 กิจกรรม)
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2) โครงการพัฒนาสถานบริ การสาธารณสุ ขให้ได้มาตรฐาน
3) โครงการโลกของเด็กและเยาวชนเมืองยศ (ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
3 กิจกรรม)
4) โครงการส่ งเสริ มสวัสดิการให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สุ ขภาวะและสวัสดิการสังคมของหมู่บา้ น / ชุมชน
ตามแผนพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน
6) โครงการส่ งเสริ มความปลอดภัยชีวอนามัย ฯ ในการทํางาน
3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 : อนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.7.1 เป้าประสงค์
- สิ่ งแวดล้อมดี ผังเมืองดี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.7.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 500 ไร่ /ปี
2) แหล่งนํ้าธรรมชาติตน้ นํ้าได้รับการฟื้ นฟูให้สมบูรณ์ เพิ่มขึ้น 3 แห่ ง / ปี
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรดินได้รับการฟื้ นฟูให้อุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 10 (ไร่ )
4) ปริ มาณขยะมูลฝอยมีการนํามาใช้ประโยชน์ 100 ตัน / ปี
5) อบต. มีการวางและจัดทําผังชุมชนครบทุกแห่ง
3.7.3 กลยุทธ์
1) ส่ งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบมี
ส่ วนร่ วม
2) บริ หารจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วม
3) ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น วางและจัดทําผังเมืองให้เหมาะสม
3.7.4 โครงการหลัก
1) โครงการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูสภาพป่ าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และลดภาวะโลกร้อน
(ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน 3 กิจกรรม)
2) โครงการอนุรักษ์ดินและฟื้ นฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติแบบมีส่วนร่ วม และการ
ป้ องกันอุทกภัย ฯ (ประกอบด้วยหลายกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน 4 กิจกรรม)
3) โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล และศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่ วม
4) โครงการส่ งเสริ มการวางและจัดทําผังชุมชน (อบต.)
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 8 : เสริมสร้ างความมัน่ คงและความสงบเรียบร้ อย
3.8.1 เป้าประสงค์
Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)
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- สังคมมีความสงบเรี ยบร้อย ประชาชนมีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.8.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุมผูก้ ระทําผิดในคดีแต่ละกลุ่ม ร้อยละ 1 ต่อปี
2) ร้อยละที่ลดลงของอุบตั ิเหตุจราจรทางบก ร้อยละ 1 ต่อปี
3) ร้อยละของหมู่บา้ น / ชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด ร้อยละ 100
3.8.3 กลยุทธ์
1) เพิม่ ขีดความสามารถการรักษาความสงบเรี ยบร้อยความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2) เพิ่มขีดความสามารถในการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.8.4 โครงการหลัก
1) โครงการเสริ มสร้างความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และปราบปรามอาชญากรรมครบวงจร
2) โครงการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนครบวงจร
3) โครงการพัฒนาศักยภาพกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและ
ความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4) โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 9 : บริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ีทุกภาคส่ วน
3.9.1 เป้าประสงค์
- ทุกภาคส่ วนบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้รับการบริ การที่ดี
3.9.2 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ร้อยละ 85
2) องค์กรภาครัฐดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่
กําหนด
3.9.3 กลยุทธ์
1) องค์กรภาครัฐบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3.9.4 โครงการหลัก
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ประกอบด้วย
กิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกัน 3 กิจกรรม)

Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร
วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร
“ยโสธรน่ าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่ สากล”

พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพการบริ หารทรัพยากรการเกษตร เป็ นเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรี ย ์ ไม่กระทบสิ่ งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. ส่ งเสริ มและพัฒนา / สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศกั ยภาพ มีเอกลักษณ์ ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ครบวงจรและให้สามารถเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี รวมทั้งส่ งเสริ มการค้าและการลงทุน
3. ส่ งเสริ มปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี สภาพแวดล้อมดี
มีความปลอดภัย มีความสะดวกในการดํารงชีวติ การประกอบอาชีพและ
ให้สงั คมชุมชนเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็นฯ
1. ส่ งเสริ มการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร
2. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานราก
5. พัฒนาคนสู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม และวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม
6. ยกระดับคุณภาพชีวติ
7. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
8. เสริ มสร้างความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อย

5. ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกันบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)

9. บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่ วน
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร
วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร
“ยโสธรน่ าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่ สากล”

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็นฯ
1. ส่ งเสริ มการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร

1. เพิ่มผลผลิตและมูลค่าการจําหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์

2. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

2. มูลค่าการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริ โภค เพียงพอต่อความต้องการและถนนใน
ชนบทมีสภาพใช้ได้ดี ครอบคลุมทุกชุมชน

4. เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานราก

4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มนั่ คง

5. พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรี ยนรู้คู่คุณธรรม และวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม

5. ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัง่ ถึงกัน มีคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระบบ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาสู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม ประเพณี วฒั นธรรมที่ดีงาม

6. ยกระดับคุณภาพชีวติ

6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทัว่ ถึง หมู่บา้ นชุมชนเข้มแข็ง

7. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

7. สิ่ งแวดล้อมดี ผังเมืองดี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

8. เสริ มสร้างความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อย
9. บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่ วน

Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)

8. สังคมมีความสงบเรี ยบร้อย ประชาชนมีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. ทุกภาคส่ วนบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล และประชาชนได้รับบริ การที่ดี

-40วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร

“ยโสธรน่ าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่ สากล”
กลยุทธ์ 20 กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็นฯ
1. ส่ งเสริ มการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร

1.1 ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรู ปสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ ห้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
1.2 ส่ งเสริ มและเพิม่ ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ นค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์

2. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

2.1 ปรับปรุ งและสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิ เวศน์การเกษตรและหมู่บา้ นท่องเที่ยว
2.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาผูป้ ระกอบการค้าและบริ การให้มีความสามารถในการแข่งขัน
2.3 เพิ่มศักยภาพผูป้ ระกอบการและส่ งเสริ มให้เกิดผูป้ ระกอบการใหม่

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 ปรับปรุ งและก่อสร้างแหล่งนํ้าในและนอกเขตชลประทานเพื่อการเกษตรแหล่งนํ้าชุมชนเพื่ออุปโภคบริ โภค
3.2 ก่อสร้างบํารุ งรักษาและอํานวยความปลอดภัยสายทางครอบคลุมทุกชุมชน

4. เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานราก

4.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพในและนอกภาคการเกษตร
4.2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารกองทุนของชุมชนและส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

5. พัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม และวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม

5.1 เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5.2 อนุรักษ์วฒั นธรรมที่ดีงาม

6. ยกระดับคุณภาพชีวติ

7. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

8. เสริ มสร้างความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อย

9. บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วน
Com9/E:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิ ทธิ//ข้อมูลจัดทําแผน(แก้ไข)

6.1 พัฒนาระบบสุ ขภาพ
6.2 พัฒนาระบบสวัสดิการและการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
6.3 เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.1 ส่ งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วม
7.2 บริ หารจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ วม
7.3 ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นวางและจัดทําผังเมืองให้เหมาะสม
8.1 เพิ่มขีดความสามารถการรักษาความสงบเรี ยบร้อยความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
8.2 เพิ่มขีดความสามารถในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
9.1 องค์กรภาครัฐบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

