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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่ สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ส่ งเสริ มการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
10

พ.ศ. 2554
10

พ.ศ. 2555
10

พ.ศ. 2556
10

5

5

5

5

3) จํานวนผลิตภัณฑ์แปรรู ปสิ นค้า
เกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิ
อินทรี ยใ์ นเชิงการค้าเพิม่ ขึ้น

-

2

2

2

4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
จําหน่ายข้าวหอมมะลิปลอดภัย

-

5

5

5

1.1 เพิ่มผลผลิตและมูลค่าการ 1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ขา้ วหอม
จําหน่ายสิ นค้าเกษตร
มะลิปลอดภัย (GAP)
ปลอดภัยและข้าวหอมมะลิ
อินทรี ย ์
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่การปลูก
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

จังหวัดยโสธร

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
40
1) ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวน
การผลิต การแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
20
1) ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวน
การผลิต การแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
6
1) ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวน
การผลิต การแปรรู ปสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
15
2) ส่ งเสริ มและเพิ่มช่องทางการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ นค้า
เกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิ
อินทรี ย ์
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่ สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ส่ งเสริ มการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั
5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจําหน่าย
ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

จังหวัดยโสธร

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
-

พ.ศ. 2554
3

พ.ศ. 2555
3

พ.ศ. 2556
3

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
9
2) ส่ งเสริ มและเพิ่มช่องทางการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ นค้า
เกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิ
อินทรี ย ์
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
1) โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตการแปรรู ปผล
ผลิตการเกษตรและข้ าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ให้ ได้
คุณภาพและมาตรฐาน : ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1.1) ฝึกอบรมและส่ งเสริ มการพัฒนากระบวนการผลิต
สิ นค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ ห้ได้มาตรฐาน
1.2) พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
พันธุ์ดีของศูนย์ขา้ วชุมชน
1.3) ส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัยและอินทรี ย ์
1.4) พัฒนาแหล่งนํ้าในไร่ นานอกเขตชลประทานในพื้นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรี ย ์
1.5) พัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัยและอินทรี ย ์
1.6) ตรวจรับรองแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย (GAP)
1.7) การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
1.8) ส่ งเสริ มการเลี้ยงและการแปรรู ปสิ นค้าปศุสตั ว์
ปลอดภัยและอินทรี ย ์
1.9) ส่ งเสริ มและพัฒนาการแปรรู ปผลผลิตเกษตรปลอดภัย
และข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
1.10) ฝึ กอบรมและส่ งเสริ มพัฒนาการบรรจุผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลผลิตเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

แหล่ ง งปม.
1

ผลผลิต
1

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
28,957,300 71,500,000 71,500,000

2,700,000 30,000,000 30,000,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
5,500,000 สนง.เกษตรจังหวัด
เจ้าภาพหลัก
- สนง.เกษตรจังหวัด

2,900,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

- สถานีพฒั นาที่ดินยโสธร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

- สถานีพฒั นาที่ดินยโสธร

20,000,000 20,000,000 20,000,000
600,000
-

1,000,000
3,000,000
9,000,000

1,000,000
3,000,000
9,000,000

-

2,000,000

2,000,000

1,457,300

1,000,000

1,000,000

1,500,000 สนง.เกษตรจังหวัด

- โครงการชลประทานยโสธร
1,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด
3,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
- วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร
- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
2) โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการเพิม่ ช่ องทางการ
ตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชน ทีเ่ ป็ นสิ นค้ าเกษตรปลอดภัยและ
ข้ าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ : ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก
2.1) เชื่อมโยงตลาดสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็ นสิ นค้า
เกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ทั้งในและต่าง
ประเทศ
2.2) จัดงานเทศกาลผลผลิตเกษตรปลอดภัยและข้าวหอม
มะลิอินทรี ย ์
2.3) ฝึกอบรมและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกร / สถาบัน
เกษตรกรในการจําหน่ายผลผลิตเกษตร / ข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัยและอินทรี ย ์

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

แหล่ ง งปม.
1

ผลผลิต
1

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
- 12,000,000 12,000,000

พ.ศ.2556

หน่ วยดําเนินการ
- สนง.พาณิ ชย์จงั หวัด
เจ้าภาพหลัก

- 10,000,000 10,000,000

- สนง.พาณิ ชย์จงั หวัด

-

1,000,000

1,000,000

- สนง.เกษตรจังหวัด

-

1,000,000

1,000,000

- สนง.สหกรณ์จงั หวัด
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่ สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 : ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
1 แห่ง

พ.ศ. 2554
6 แห่ง

พ.ศ. 2555
4 แห่ง

พ.ศ. 2556
1 แห่ง

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว

-

2

2

2

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ GPP
สาขาขายส่ งขายปลีก

-

2

2

2

4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
ลงทุนของผูป้ ระกอบการ

-

1

1

1

2.1) มูลค่าการท่องเที่ยว
1) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
การค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

จังหวัดยโสธร

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
12 แห่ง
1) ปรับปรุ งและสร้างแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมนิเวศน์
การเกษตรและหมู่บา้ น OTOP
ท่องเที่ยว
6
1) ปรับปรุ งและสร้างแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมนิเวศน์
การเกษตรและหมู่บา้ น OTOP
ท่องเที่ยว
6
2) ส่ งเสริ มและพัฒนาผูป้ ระกอบ
การค้าและบริ การให้มีความ
สามารถในการแข่งขัน
3
3) เพิ่มศักยภาพผูป้ ระกอบการและ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการใหม่
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
1) โครงการพัฒนาและก่ อสร้ างแหล่ งท่ องเทีย่ วและประชา
สั มพันธ์ ทมี่ ีศักยภาพ
: ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก
1.1) ปรับปรุ งและก่อสร้างภูมิทศั น์ลาํ ทวนฝั่งขวา (ก่อสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวตํานานบุญบั้งไฟ)

แหล่ ง งปม.
1

ผลผลิต
1

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
13,950,000 127,560,500 80,100,000

12,950,000 100,000,000 60,000,000

1.2) ปรับปรุ งภูมิทศั น์วดั พระพุทธบาทยโสธร

-

7,000,000

-

1.3) ปรับปรุ งภูมิทศั น์ธาตุก่องข้าวน้อย

-

1,660,500

-

1.4) หมู่บา้ น OTOP ท่องเที่ยว (บ้านศรี ฐาน)

-

2,000,000

2,000,000

1,000,000
-

2,000,000
5,000,000
1,500,000

2,000,000
5,000,000
1,500,000

-

2,000,000

2,000,000

1.5) งานประเพณี บุญบั้งไฟยโสธรและแห่มาลัย
1.6) ส่ งเสริ มหมู่บา้ นวัฒนธรรมสู่ การท่องเที่ยว
1.7) ส่ งเสริ มการทําโฮมสเตย์ในแหล่งศึกษาดูงานด้าน
ปศุสตั ว์
1.8 จัดทําสื่ อ / Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัด
Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
37,800,000 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด เจ้าภาพหลัก
25,000,000 สํานักงานจังหวัด /โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด /
วัฒนธรรมจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบพื้นที่
- สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา ฯ
/ อบต. หัวเมือง
- สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา ฯ
/ เทศบาลตําบลตาดทอง
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
/ อบต.ศรี ฐาน
2,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา ฯ
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
2,000,000 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา ฯ
/ สนง.ประชาสัมพันธ์จงั หวัด

- 47 -

บัญชีรายการชุ ดโครงการ
แหล่ ง งปม.
โครงการ
1
2) โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการ
การค้ าและการบริการ
: ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก
2.1) งานแสดงสิ นค้า / ช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริ การ (ถนนคนเดิน / ตลาดนัด /
มหกรรมสิ นค้า)
2.2) ส่ งเสริ มอาชีพ / มัคคุเทศก์/ พนักงานบริ การ / การนวด
แผนไทย / แฟรนด์ชาย
2.3) จัดเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ (Business
Massing) และประชาสัมพันธ์
1,2
3) โครงการเพิม่ ศักยภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจชุ มชน
: ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก
3.1) การแปรรู ปลําไม้ไผ่หวานเป็ นถ่านอัดแน่นและนํ้าส้มควันไม้

3.2) เสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตร
และประชาสัมพันธ์การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ชุมชน
3.3) ส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าเกษตรด้วยตูอ้ บพลังงาน
แสงอาทิตย์
3.4)ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการรายใหม่ (SME) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

ผลผลิต
1

1

-

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
3,200,000 3,800,000

-

1,000,000

1,500,000

2,000,000 สนง.พาณิ ชย์จงั หวัด

-

200,000

300,000

400,000 สนง.พาณิ ชย์จงั หวัด

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สนง.พาณิ ชย์จงั หวัด

3,467,000

4,350,000

4,350,000

2,350,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
เจ้าภาพหลัก

1,030,000
630,000

2,000,000

2,000,000

- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
2,000,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

350,000

350,000

350,000

350,000 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

1,457,000

2,000,000

2,000,000

- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

พ.ศ. 2553

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
4,400,000 สนง.พาณิ ชย์จงั หวัด
เจ้าภาพหลัก
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่ สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
3.1) โครงสร้างพื้นฐานด้าน
แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริ โภคเพียงพอต่อ
ความต้องการและถนนใน
ชทบทครอบคลุมทุกชุมชน

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

ตัวชี้วดั

จังหวัดยโสธร

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
10,000 ไร่

พ.ศ. 2554
10,000 ไร่

พ.ศ. 2555
10,000 ไร่

พ.ศ. 2556
10,000 ไร่

2) แหล่งนํ้าชุมชนเพื่ออุปโภคบริ โภค
ได้รับการปรับปรุ ง

50 แห่ง

50 แห่ง

50 แห่ง

50 แห่ง

3) ถนนในชนบทได้รับการปรับปรุ ง
ให้อยูใ่ นสภาพดี

40 กม.

40 กม.

40 กม.

40 กม.

1) พื้นที่ชลประทานและแหล่งนํ้า
ขนาดเล็กในไร่ นาเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
40,000 ไร่
1) ปรับปรุ งและก่อสร้างแหล่งนํ้า
ในและนอกเขตชลประทานเพื่อ
การเกษตรและแหล่งนํ้าชุมชน
บริ โภค
200 แห่ง
1) ปรับปรุ งและก่อสร้างแหล่งนํ้า
ในและนอกเขตชลประทานเพื่อ
การเกษตรและแหล่งนํ้าชุมชน
บริ โภค
160 กม.
2) ก่อสร้างบํารุ งรักษาและอํานวย
ความสะดวกสายทางครอบคลุม
ทุกชุมชน

- 49 -

บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
1) โครงการปรับปรุงและก่ อสร้ างแหล่ งนํา้ เพือ่ การเกษตร
และอุปโภคบริโภค
: ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก
1.1) ขุดลอกแหล่งนํ้าต่าง ๆ ขนาดเล็กและขนาดกลาง

แหล่ ง งปม.
1,2

ผลผลิต
1

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 โครงการชลประทานยโสธร
- มีองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
สนับสนุน
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 โครงการชลประทานยโสธร

1.2) ปรับปรุ ง / ขยาย / ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าด้วยระบบ
ไฟฟ้ าและคลองส่ งนํ้า
1.3) ขุดเจาะบ่อบาดาล
1.4) ปรับปรุ งและก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น

2) โครงการปรับปรุงและก่ อสร้ างทางในชนบท
: ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก
2.1) ก่อสร้างถนน คสล. และลาดยาง
2.2) ก่อสร้างถนน คสล. โดยใช้แรงงานเป็ นหลัก

งบประมาณดําเนินการ
หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
152,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 โครงการชลประทานยโสธร
เจ้าภาพหลัก

2,000,000
-

1

1

5,000,000
20,000,000

5,000,000
20,000,000

5,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
20,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
- มีองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
สนับสนุน
92,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 สนง.ทางหลวงชนบทฯ
80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 สนง.ทางหลวงชนบท ฯ
12,000,000
- สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
- มีองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณสนับสนุน

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่ สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานราก
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
4.1) ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่มนั่ คง

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

ตัวชี้วดั
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของ
ครัวเรื อนต่อคนต่อปี

จังหวัดยโสธร

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
3

พ.ศ. 2554
3

พ.ศ. 2555
3

พ.ศ. 2556
3

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
12
1) ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพใน
และนอกภาคการเกษตร
2) พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หาร
กองทุนของชุมชนและส่ งเสริ ม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
1) โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเพิม่ ทักษะฝี มือแรงงาน
: ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก
1.1) พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (เกษตรผสมผสาน)
1.2) พัฒนาทรัพยากรดิน / คุณภาพดินเพื่อการเกษตร
1.3) ขจัดความยากจนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ครัวเรื อนตกเกณฑ์ จปฐ.)
2) โครงการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพเพิม่ รายได้
2.1) แนะแนวอาชีพระดับหมู่บา้ นและสร้างอาชีพใหม่ให้
คนตกงาน
2.2) พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ ตลาด
แรงงานและฝึกอบรมการกรี ดยางพารา

2.3) ส่ งเสริ มการเลี้ยงโค – กระบือ อย่างยัง่ ยืน
2.4) ส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์เล็กและสัตว์ปีก
2.5) ส่ งเสริ มการทําประมง (ปลา , กบ)
2.6) ส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจ
Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

แหล่ ง งปม.
1,2

1,2

ผลผลิต
1

1

พ.ศ. 2553
12,215,000

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
13,000,000 13,000,000

พ.ศ.2556

หน่ วยดําเนินการ
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
เจ้าภาพหลัก

5,000,000

5,000,000

5,000,000

- สํานักงานจังหวัด

4,900,000
2,315,000

5,000,000
3,000,000

5,000,000
3,000,000

- สถานีพฒั นาที่ดินยโสธร
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

13,000,000
500,000

16,500,000
500,000

16,500,000
500,000

16,500,000 สนง.เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
500,000 สนง.จัดหางานจังหวัด

2,000,000

3,000,000

2,000,000

2,500,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000

5,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000

5,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000

2,000,000 ศูนย์พฒั นาฝีมือแรงงาน
จังหวัด / สนง.กองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยางฯ
- มีองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
สนับสนุน
5,000,000 สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
1,000,000 สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัด
1,000,000 สนง.ประมงจังหวัด
5,000,000 สนง.เกษตรจังหวัด
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
2.7) ส่ งเสริ มอาชีพด้านผลิตภัณฑ์อาหารจากป่ า
3) โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
ชุ มชนและส่ งเสริมการเข้ าถึงแหล่ งทุน :

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

แหล่ ง งปม.

ผลผลิต

พ.ศ. 2553
1,000,000

1

1

5,000,000

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
1,000,000 1,000,000
5,000,000

5,000,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
1,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
5,000,000 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่ สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : พัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
5.1 ประชากรทุกกลุ่มอายุได้
รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทัว่ ถึงกัน มีคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานทุกระบบ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และพัฒนา
สู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้คู่
คุณธรรม วัฒนธรรม
ประเพณี ที่ดีงาม

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

ตัวชี้วดั

จังหวัดยโสธร

ค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
4
1) เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างทัว่ ถึงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

พ.ศ. 2553
1

พ.ศ. 2554
1

พ.ศ. 2555
1

พ.ศ. 2556
1

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของวิชา
หลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้) การประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น

3

3

3

3

12

1) เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างทัว่ ถึงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

3) ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของคนใน
ครัวเรื อนปฏิบตั ิตนตามขนบ
ธรรมเนียมประเพณี และมารยาทไทย

90

90

95

95

95

2) อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
ที่ดีงาม

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มอายุ
ได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระบบและนอกระบบโรงเรี ยน
รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
1) โครงการสร้ างโอกาสทางการศึกษาและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการแรงงาน : กิจกรรมหลัก
1.1) ประชาอาสาพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
1.2) จัดการศึกษาต่อเนื่อง
1.3) ครู คน้ คนเยาวชนรักถิ่น
1.4) ยกระดับการศึกษาประชากรศึกษาประชากร
วัยแรงงาน
1.5) เรารักภาษาไทยใส่ ใจการเรี ยนรู ้
1.6) แรลลี่วิชาการจักรยานสานสู่ ฝัน
1.7) ความร่ วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบ
สนองภาคการผลิต การบริ การในสาขาการบริ การสุ ขภาพ
1.8) ประชาสัมพันธ์และบริ หารทาง
1.9) ศึกษาความต้องการของชุมชน
1.10) ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการโดยชุมชน
1.11) ทัศนศึกษาทางทะเลภาคตะวันออก (เปิ ดโลกกว้าง
สําหรับเด็กพิการยโสธร)
1.12) ขยายการเข้าถึงบริ การอาชีวศึกษา
1.13) การพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการ

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

แหล่ ง งปม.
1,2

ผลผลิต
2

พ.ศ. 2553
31,840,000

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
31,840,000 31,840,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
31,840,000 สพท.เขต 1 เจ้าภาพหลัก

5,000,000
5,000,000
700,000
18,000,000

5,000,000
5,000,000
700,000
18,000,000

5,000,000
5,000,000
700,000
18,000,000

5,000,000
5,000,000
700,000
18,000,000

150,000
300,000
400,000

150,000
300,000
400,000

150,000
300,000
400,000

150,000 สพท. เขต 1
300,000 สพท. เขต 2
400,000 อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

200,000
60,000
70,000
560,000

200,000
60,000
70,000
560,000

200,000
60,000
70,000
560,000

200,000
60,000
70,000
560,000

400,000
1,000,000

400,000
1,000,000

400,000
1,000,000

สพท.เขต 1,2
กศน. จ.ยโสธร
สพท. เขต 2
กศน. จ.ยโสธร

วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

400,000 อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
1,000,000 อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
แหล่ ง งปม.
โครงการ
1,2
2) โครงการส่ งเสริมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีทดี่ งี าม
: กิจกรรมหลัก
2.1) รณรงค์ส่งเสริ มวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
2.2) พัฒนาศูนย์วฒั นธรรมในสถานศึกษาสู่ การเรี ยนรู ้และ
หมู่บา้ นวัฒนธรรมนําร่ อง
2.3) วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
2.4) อนุรักษ์ประเพณี งานบุญบั้งไฟ
2.5) พัฒนาบุคลากรเผยแพร่ พระพุทธศาสนา
2.6) อุปสมบทเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
2.7) รู ้รักสามัคคีไปสู่ ประชาธิ ปไตย
2.8) ลูกเสื อ เนตรนารี นําคุณธรรมสู่ ชุมชน

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

ผลผลิต
2

พ.ศ. 2553
4,690,000

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ. 2555
5,115,000 4,690,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000
390,000
200,000
100,000

1,000,000
1,000,000
390,000
425,000
200,000
100,000

1,000,000
1,000,000
390,000
200,000
100,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
4,690,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
เจ้าภาพหลัก
1,000,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
1,000,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
1,000,000
1,000,000
390,000
200,000
100,000

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
สพท. เขต 1,2
สพท. เขต 1,2
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
6.1 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม ได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่างทัว่ ถึง
สังคมหมู่บา้ น/ ชุมชนเข้มแข็ง

ตัวชี้วดั
1) อายุคาดเฉลี่ยชาย / หญิง เมื่อ
แรกเกิดเพิ่มขึ้น

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
-

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
69.3/75.5 70.3 / 76.5 71.3 / 77.5

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
71.3 / 77.5
1) พัฒนาระบบสุ ขภาพ

2) จํานวนสถานบริ การสาธารณสุ ข
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

3) ร้อยละของผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น

5

5

5

ครบ

ครบ

2) พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
และการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส

100

100

100

100

100

3) เสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

4) ร้อยละของหมู่บา้ นที่มีการดําเนิน
การตามแผนพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมชุมชน

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

จังหวัดยโสธร

1) พัฒนาระบบสุ ขภาพ
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
แหล่ ง งปม.
โครงการ
1,2
1) โครงการหมู่บ้านต้ นแบบพัฒนาคุณภาพชีวติ
: กิจกรรมหลัก
1.1) ตรวจคัดกรองสุ ขภาพประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป
เพื่อค้นหาผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ฯ
1.2) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในทุกกลุ่มอายุ
1.3) จัดกิจกรรมป้ องกันโรคและการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิภยั ในชุมชน
1.4) จัดระบบบริ การรักษาและฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยและ
ผูพ้ ิการในชุมชน
1.5) ส่ งเสริ มอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนผูด้ อ้ ยโอกาส
1,2
2) โครงการพัฒนาสถานบริ การสาธารณสุ ขให้ได้มาตรฐาน
1,2
3) โครงการโลกของเด็กและเยาวชนเมืองยศ
: กิจกรรมหลัก
3.1) จัดเวทีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและ
เยาวชน
3.2) จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น
3.3) จัดถนนเด็กและเยาวชนเพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงกิจกรรม
1,2
4) โครงการส่ งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้ แก่ ผู้ด้อยโอกาส

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

ผลผลิต
2

พ.ศ. 2553
6,000,000

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
6,000,000 6,000,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
6,000,000 สนง.สาธารณสุ ขจังหวัด
เจ้าภาพหลัก
500,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000
1,500,000

1,000,000
1,500,000

1,000,000
1,500,000

1,000,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2
2

1,500,000
1,000,000

1,500,000
5,000,000
1,000,000

1,500,000
5,000,000
1,000,000

1,500,000
- สนง.สาธารณสุ ขจังหวัด
1,000,000 สนง.พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เจ้าภาพหลัก

2

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 สนง.พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เจ้าภาพหลัก
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สุ ขภาวะและสวัสดิการของ
หมู่บ้านชุ มชนตามแผนพัฒนาสั งคมและสวัสดิการชุ มชน
6) โครงการส่ งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัย ฯ ในการ
ทํางาน

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

แหล่ ง งปม.
1,2

ผลผลิต
2

1,2

2

พ.ศ. 2553
10,000,000

500,000

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
10,000,000 10,000,000

500,000

500,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
10,000,000 สนง.พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เจ้าภาพหลัก
500,000 สนง.สวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัด
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 : อนุรักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
7.1) สิ่ งแวดล้อมดี ผังเมืองดี
มีการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ตัวชี้วดั

จังหวัดยโสธร

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
500 ไร่

พ.ศ. 2554
500 ไร่

พ.ศ. 2555
500 ไร่

พ.ศ. 2556
500 ไร่

2) จํานวนแหล่งนํ้าธรรมชาติตน้ นํ้า
ได้รับการฟื้ นฟูให้สมบูรณ์

3

3

3

3

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรดิน
ได้รับการฟื้ นฟูให้อุดมสมบูรณ์

10

10

10

10

4) ปริ มาณขยะมูลฝอยมีการนํามาใช้
ประโยชน์

100 ตัน

100 ตัน

100 ตัน

100 ตัน

1) พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู
ให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้น

5) อบต. มีการวางและจัดทําผังชุมชน รวม 10 แห่ง รวม 30 แห่ง รวม 50 แห่ง รวม 73 แห่ง
ครบทุกแห่ง
Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
2,000 ไร่
1) ส่ งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่ วนร่ วม
12
1) ส่ งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่ วนร่ วม
40
1) ส่ งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่ วนร่ วม
400 ตัน

2) บริ หารจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

แบบมีส่วนร่ วม
รวม 73 แห่งครบ

3) ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น วางและจัดการผังเมือง
ให้เหมาะสม
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
แหล่ ง งปม.
โครงการ
1,2
1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่ าเพือ่ รักษานิเวศน์ และ
ลดภาวะโลกร้ อน
: กิจกรรมหลัก
1.1)ก่อสร้างฝายต้นนํ้าตามแนวพระราชดําริ (Check Dam)
1.2) ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้แบบมี
ส่ วนร่ วม
1.3) ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตน้ นํ้าลําธารและพื้นที่ทวั่ ไป
โดยเฉพาะต้นสบู่ดาํ (พืชพลังงานทดแทน)
1,2
2) โครงการอนุรักษ์ ดนิ และฟื้ นฟูแหล่ งนํา้ ธรรมชาติแบบมี
ส่ วนร่ วม : กิจกรรมหลัก
2.1) อนุรักษ์ดินและนํ้า
2.2) พัฒนาปรับปรุ งฟื้ นฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ / ต้นนํ้า
ลําธาร
2.3) ก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งริ มแม่น้ าํ ชี / ลํานํ้า (ปี ละ
1 แห่ง)
1,2
2.4) ป้ องกันอุทกภัยบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ชี และลําเซบาย
1,2
3) โครงการธนาคารรีไซเคิล
3
4) โครงการก่ อสร้ างปรับปรุงศูนย์ กาํ จัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน
2
5) โครงการส่ งเสริมการวางและจัดทําผังชุ มชน (อบต.)
Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

ผลผลิต
3

3

3
3
3
3

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
6,500,000 7,000,000 7,000,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
7,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
เจ้าภาพหลัก

1,500,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
2,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ศูนย์เพาะชํากล้าไม้

49,443,000

41,175,000

39,550,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000

21,443,000

10,175,000

8,550,000

17,000,000 20,000,000
500,000 1,000,000
- 150,000,000

20,000,000
1,000,000
-

100,000

100,000

100,000

39,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
เจ้าภาพหลัก
1,000,000 สถานีพฒั นาที่ดินยโสธร
10,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
8,519,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
20,000,000 โครงการชลประทานยโสธร
1,000,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
- เทศบาลเมืองยโสธร
100,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 8 : เสริ มสร้างความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อย
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
8.1) สังคมมีความสงบ
เรี ยบร้อย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจับกุมผู ้
กระทําผิดในคดีแต่ละกลุ่ม

2) ร้อยละที่ลดลงของอุบตั ิเหตุจราจร
ทางบก

3) ร้อยละของหมู่บา้ น / ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

จังหวัดยโสธร

ค่ าเป้ าหมาย

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
4
1) เพิ่มขีดความสามารถการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย ความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ. 2553
1

พ.ศ. 2554
1

พ.ศ. 2555
1

พ.ศ. 2556
1

1

1

1

1

4

100

100

100

100

100

1) เพิ่มขีดความสามารถการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย ความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) เพิ่มขีดความสามารถในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด
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บัญชีรายการชุ ดโครงการ
โครงการ
1) โครงการเสริ มสร้างความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและปราบปรามอาชญากรรมครบวงจร

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
3,000,000
1,000,000

หน่ วยดําเนินการ
พ.ศ.2556
3,000,000 ตํารวจภูธรจังหวัด

แหล่ ง งปม.
1,2

ผลผลิต
4

พ.ศ. 2553
1,000,000

2) โครงการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน

1,2

4

1,500,000

1,500,000

1,500,000

3) โครงการพัฒนาศักยภาพกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

1,2

4

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000 สนง.ป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
1,500,000 ที่ทาํ การปกครองจังหวัด

4) โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร

1,2

4

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ที่ทาํ การปกครองจังหวัด

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1
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แบบ จ. 1
แบบฟอร์ มการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
วิสัยทัศน์ : “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ยก์ า้ วไกสู่สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 9 : บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่ วน
เป้ าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
9.1) ทุกภาคส่ วนบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาชนได้รับบริ การที่ดี

ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ

2) องค์กรภาครัฐดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

จังหวัดยโสธร

ค่ าเป้ าหมาย
พ.ศ. 2553
85

พ.ศ. 2554
85

พ.ศ. 2555
85

พ.ศ. 2556
85

ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

กลยุทธ์
พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556
85
1) องค์กรภาครัฐบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและดําเนิน
การพัฒนาคุณภาพบริ หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนด
ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

1) องค์กรภาครัฐบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและดําเนิน
การพัฒนาคุณภาพบริ หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนด
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โครงการ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) : กิจกรรมหลัก
1.1) เพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริ หารจัดการภาครัฐ
1.2) การพัฒนาคุณภาพการบริ การประชาชน / ศูนย์
บริ การร่ วมให้ได้รับความพึงพอใจ
1.3) การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ
มิชอบในราชการและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
1.4) การบริ หารความเสี่ ยง

Com9/D:/งานทั้งหมด/หน.ศิลปสิทธิ/แบบ จ.1

แหล่ ง งปม.
1,2

ผลผลิต
5

พ.ศ. 2553
12,000,000

พ.ศ.2554
12,000,000

พ.ศ.2555
12,000,000

พ.ศ.2556
12,000,000 สํานักงานจังหวัด

8,000,000
2,000,000

8,000,000
2,000,000

8,000,000
2,000,000

8,000,000 สํานักงานจังหวัด
2,000,000 ที่ทาํ การปกครองจังหวัด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 สํานักงานจังหวัด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 สนง.คลังจังหวัด

