โครงสร้างการจัดทาข้อมูลจังหวัด
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
นายประวัติ ถีถะแก๎ว
ผู๎วําราชการจังหวัดยโสธร
08 1376 0788
นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ
รองผู๎วําราชการจังหวัดยโสธร
08 9203 3122
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
รองผู๎วําราชการจังหวัดยโสธร
08 9203 3090
นายพินิจ บุญวรรณ
ปลัดจังหวัดยโสธร
08 9280 9856
นางสาวสิริมา วัฒโน
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดยโสธร
08 9203 4293
นายสมเพชร สร๎อยสระคู
นายอาเภอเมืองยโสธร
08 1867 3887
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
นายอาเภอเลิงนกทา
08 1867 3916
นายพิสิษฐ์ แรํทอง
นายอาเภอคาเขื่อนแก๎ว
08 1867 3897
นายสมศักดิ์ บุญทานุก
นายอาเภอกุดชุม
08 1867 3908
นายสุพิช สามารถ
รักษาราชการแทน นายอาเภอมหาชนะชัย
08 1867 3915
นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม
นายอาเภอทรายมูล
08 1867 3938
นายเริงวิทย์ ถนอมแสง
นายอาเภอปุาติ้ว
08 1867 3912
นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอค๎อวัง
08 1867 3917
นายเฉลิมพล ศิริอาพล
นายอาเภอไทยเจริญ
08 1867 3943

๑. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด๎วย
๑.๑ ความเป็นมา
จังหวัดยโสธรเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแมํน้าชีและถือวําเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ขึ้นชื่อวําเป็นเมืองบั้งไฟโก๎ โดยมีคาขวัญประจาจังหวัด คือ “ยโสธรเมืองบั้งไฟโก๎ แตงโมหวาน หมอนขวานผ๎าขิด แหลํงผลิตข๎าว
หอมมะลิ” และได๎กาหนดวิสัยทัศน์วํา “ยโสธรเมืองแหํงวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก๎าวไกลสูํสากล”
จังหวัดยโสธรโดยการบริหารราชการของ นายประวัติ ถีถะแก๎ว ผู๎วําราชการจังหวัดยโสธร/ประธาน
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได๎ใช๎หลักการและแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยความรํวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดยโสธร เพื่อรํวมกันพัฒนา
จังหวัดยโสธร และใช๎ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุํงหวังให๎ประชาชนอยูํดี มีสุข กินอิ่ม นอนอุํน มีเงินออม นาไปสูํ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ
๑.๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
 ที่ตั้ง จังหวัดยโสธรตั้งอยูํทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หํางจากกรุงเทพมหานครโดย
ทางรถยนต์ประมาณ 531 กิโลเมตร (ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1, 2, 202) และอยูํในกลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ)

๒

ภาพแสดงที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร
 อาณาเขต จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดตํอกับจังหวัดร๎อยเอ็ดและมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดตํอกับจังหวัดอานาจเจริญและอุบลราชธานี
ทิศใต๎
ติดตํอกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดตํอกับจังหวัดร๎อยเอ็ด
 จุดผํานแดน
– ไมํมี ๑.๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่หรือลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มีลกั ษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไป
ทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือสํวนใหญํเป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีสภาพเป็นปุาและมีแหลํงน้าขนาด
กลาง ได๎แกํ ห๎วยลิงโจนห๎วยสะแบก ลาโพง ลาเซบาย สํวนพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต๎ เป็นที่ราบลุํมต่าสลับซับซ๎อนกับ
สันดินริมน้า มีแหลํงน้าขนาดใหญํ ได๎แกํ แมํน้าชี และขนาดกลาง ได๎แกํ ลาน้ายัง ลาทวนไหลผําน ลักษณะดินสํวนมาก
เป็นดินทรายและดินเค็ม มีหนอง บึง ลาห๎วย และแหลํงน้าขนาดเล็กอยูํทั่วไป พื้นที่อยูํในลุํมน้าชี ลุํมน้ามูล
๑.๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ จังหวัดยโสธรมี 3 ฤดู คือ ฤดูร๎ อน ฤดู ฝ น และฤดูห นาว ความชื้ นสั มพั ทธ์
เฉลี่ ย เทํากั บ 71.1% อุณ หภูมิสู งสุ ด 43 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 11 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยในรอบ
5 ปี (2552 – 2556) เฉลี่ย 1,600 ม.ม.ตํอปี
๑.๓ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
๑.๓.๑ ข๎อมูลการปกครอง
จังหวัดยโสธร แบํงการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ 78 ตาบล 885 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย
อาเภอเมืองยโสธร อาเภอเลิงนกทา อาเภอไทยเจริญ อาเภอกุดชุม อาเภอทรายมูล
อาเภอปุาติ้ว อาเภอคาเขื่อนแก๎ว อาเภอมหาชนะชัย และอาเภอค๎อวัง
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 3 รูปแบบ
จานวน 88 แหํง แยกเป็น องค์การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลเมือง 1 แหํง เทศบาลตาบล 23 แหํง และ
องค์การบริหารสํวนตาบล 63 แหํง

๓
๑.๓.๒ ข๎อมูลประชากรและครัวเรือน
จังหวัดยโสธรมีประชากรทั้งสิ้น จานวน 539,980 คน เป็นชาย 271,074 คน และหญิง
268,906 คน มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 159,663 ครัวเรือน
ที่

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมืองยโสธร
เลิงนกทา
คาเขื่อนแก๎ว
มหาชนะชัย
กุดชุม
ปุาติ้ว
ทรายมูล
ค๎อวัง
ไทยเจริญ
รวม

17
10
13
10
9
5
5
4
5
78

190
145
115
103
128
57
54
45
48
885

43,290
27,998
19,098
14,862
20,143
10,282
8,719
6,688
8,583
159,663

ชาย
65,610
48,057
33,876
28,882
33,440
17,673
15,519
12,730
15,287
271,074

จานวนประชากร
หญิง
64,690
48,098
33,467
28,627
32,915
17,550
15,509
12,932
15,118
268,906

รวม
130,300
96,155
67,343
57,509
66,355
35,223
31,028
25,662
30,405
539,980

๑.๔ โครงสร้างพื้นฐาน (ข๎อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)
๑.๔.๑ ไฟฟูา
 ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ และไมํมีไฟฟูาใช๎ จาแนกเป็นรายอาเภอ
ที่
อาเภอ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
1
เมืองยโสธร
36,787
20
2
เลิงนกทา
15,812
30
3
คาเขื่อนแก๎ว
18,225
15
4
มหาชนะชัย
12,121
18
5
กุดชุม
23,050
12
6
ปุาติ้ว
10,024
18
7
ทรายมูล
7,201
15
8
ค๎อวัง
6,582
19
9
ไทยเจริญ
8,602
30
รวม
138,404
177
๑.๔.๒ ประปา
 ครัวเรือนที่มีน้าประปาใช๎ และไมํมีน้าประใช๎ จาแนกเป็นรายอาเภอ/พื้นที่การให๎บริการ
น้าประปาของการประปาสํวนภูมิภาค/พื้นที่การให๎บริการน้าประปาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
หมายเหตุ
ที่
อาเภอ
พื้นที่ให้บริการ
ครัวเรือน
จานวนผู้ใช้น้า
(อปท./แห่ง)
(หลัง)
(ราย)
1 เมืองยโสธร
ต.ในเมือง, ต.สาราญ,
23,687
11,175
การประปาสํวนภูมิภาค
ต.น้าคาใหญํ, ต.ตาดทอง,
สาขายโสธร
ต.เขื่องคา, ต.หนองคู
2 มหาชนะชัย ต.ฟูาหยาด, ต.บากเรือ
5,777
4,373
การประปาสํวนภูมิภาค
สาขามหาชนะชัย
3 คาเขื่อนแก๎ว ต.ลุมพุก

๔
หมายเหตุ
พื้นที่ให้บริการ
ครัวเรือน
จานวนผู้ใช้น้า
(อปท./แห่ง)
(หลัง)
(ราย)
4 เลิงนกทา
ต.เลิงนกทา, ต.สวาท,
5,133
4,113
การประปาสํวนภูมิภาค
ต.สามแยก, ต.โคกสาราญ
สาขาเลิงนกทา
5 กุดชุม
ต.กุดชุม
4,560
572
6 ไทยเจริญ
ต.คาเตย
7 ปุาติ้ว
ต.โพธิ์ไทร, ต.เชียงเพ็ง,
4,345
735
การประปาสํวนภูมิภาค
ต.กระจาย
สาขาอานาจเจริญ
รวม
18
43,502
20,968
๑.๔.๓ โทรศัพท์
 จานวนชุมสายและเลขหมายโทรศัพท์
จังหวัดยโสธรมีชุมสายโทรศัพท์ในทุกอาเภอ รวม 50 ชุมสาย มีจานวนเลขหมายที่ให๎บริการ
จานวน 16,200 เลขหมาย จานวนเลขหมายที่มีผู๎ใช๎บริการ จานวน 11,806 เลขหมาย และจานวนผู๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
จานวน 3,276 เลขหมาย
๑.๔.๔ การคมนาคม
 การคมนาคมทางบก
จังหวัดยโสธรมีเส๎นทางคมนาคมโดยทางรถยนต์อยํางเดียว โครงขํายถนนเข๎าถึงทุก
หมูํบ๎านโดยเส๎นทางถนน เป็นทางหลวงแผํนดิน 7 สาย ระยะทาง 320 กิโลเมตร ทางหลวงท๎องถิ่น 245 สาย ระยะทาง
898 กิโลเมตร ผิวจราจรสํวนใหญํเป็นทางลูกรัง และทางหลวงชนบท 22 สาย ระยะทาง 460 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
411 กิโลเมตร และลูกรัง 49 กิโลเมตร
 การคมนาคมทางอากาศ - ไมํมี  การคมนาคมทางน้า - ไมํมี ๑.๕ ลักษณะทางสังคม (ข้อมูลปัจจุบัน)
๑.๕.๑ การศึกษา จานวนนักเรียน/นักศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแตํระดับอนุบาล –
อุดมศึกษา
ช่วงชั้น
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ที่

อาเภอ

อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปวช.
ปวส.
อุดมศึกษา

รวมทั้งสิ้น

1,997
2,055
2,363
2,382
2,430
2,336
2,603
2,638
2,888
2,835
2,934
1,339
1,290
1,231
183

1,963
1,937
2,178
2,250
2,278
2,301
2,421
2,403
2,644
2,813
2,800
2,007
2,148
1,990
355

3,960
3,992
4,541
4,632
4,708
4,637
5,024
5,041
5,532
5,648
5,734
3,346
3,438
3,221
3,830
2,644
538

70,466

๕
๑.๕.๒ การสาธารณสุข จานวนประชากร จาแนกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
จังหวัดยโสธรมีจานวนประชากร จาแนกตามสิทธิประกันสุขภาพ (ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58) จานวน
219,719 ราย มากที่สุด คือ สิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (ยกเว๎นการรํวมจํายคําบริการ 30 บาท) จานวน 219,719 ราย
รองลงมา คือ สิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า จานวน 30,521 ราย และลาดับที่ 3 คือ สิทธิข๎าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ จานวน
30,521 ราย และน๎อยที่สุด มี 2 ประเภทๆ ละ 1 ราย ได๎แกํ สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผํานศึก และสิทธิ
ประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานสํวนท๎องถิ่น
๑.๕.๓ จานวนแรงงานตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาตให๎ทางาน
จังหวัดยโสธรมีแรงงานตํางด๎าวที่ได๎รับอนุญาตให๎ทางาน มีจานวนทั้งสิ้น 511 คน แยกประเภท ดังนี้
1) ประเภท กลุํมเข๎าเมืองถูกต๎องตามกฎหมาย จานวน 51 คน
2) ประเภท กลุํมนาเข๎าตาม MOU จานวน 6 คน
3) ประเภท กลุํมเข๎ามาเดิมและผํานการพิสูจน์สัญชาติ ที่ได๎รับหนังสือเดินทาง จานวน 97 คน
4) ประเภท กลุํมขึ้นทะเบียน คสช. และมติ ครม. (3 มี.ค. 58) จานวน 357 คน
๑.๕.๔ จานวนผู๎สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพรายเดือน
จังหวัดยโสธรมีผู๎สูงอายุที่ได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวน
ทั้งสิ้น 73,403 ราย
๑.๕.๕ ครัวเรือนยากจน จาแนกเป็นรายอาเภอ (ข๎อมูลจาก กชช.๒ค และ จปฐ. ปีลาํ สุดที่สารวจ)
ตามข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เขตชนบท) และข๎อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ประจาปี 2557
สารวจ 127,693 ครัวเรือน ประชากรจานวน 418,392 คน มีรายได๎เฉลี่ย 64,941 บาท/คน/ปี มีครัวเรือนที่มีรายได๎
เฉลี่ยต่ากวํา 30,000 บาท/คน/ปี จานวน 475 ครัวเรือน
๑.๕.๖ ศาสนา จานวนผู๎นับถือศาสนาตําง ๆ
จังหวัดยโสธรมีวัด 617 วัด สานักสงฆ์ 193 แหํง โบสถ์คริสต์ 28 แหํง มัสยิด 1 แหํง พระสงฆ์
2,524 รูป มีผู๎นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 99.00 และนับถือศาสนาอื่น ร๎อยละ 1.00
๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๖.๑ ดิน ลักษณะดิน
ดินในพื้นที่จังหวัดยโสธร สํวนใหญํเป็นกลุํมดินไรํ ร๎อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นดิน
รํวนถึงดินปนทราย ระบายน้าคํอนข๎างดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่า รองลงมาคือ กลุํมดินนา พบร๎อยละ 30 ของ
พื้นที่ทั้งหมด กลุํมดินคละ พบร๎อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด และกลุํมดินพื้นที่สูงและภูเขา พบร๎อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
๑.๖.๒ ปุาไม๎และสัตว์ปุา จานวนพื้นที่ปุาไม๎ (อุทยานแหํงชาติ วนอุทยาน ปุาสงวนฯ)
จังหวัดยโสธรมีปุาสงวนแหํงชาติจานวน 27 ปุา พื้นที่รวม 712,822 ไรํ กรมปุาไม๎ได๎สํงมอบพื้นที่
ปุาเสื่อมโทรมให๎ สปก. นาไปปฏิรูปให๎เกษตรกรทั้งสิ้น 509,405 ไรํ และมีพื้นที่กันคืนให๎กรมปุาไม๎ เนื่องจากสภาพยังคงเป็น
ปุาแปลงเล็กแปลงน๎อย จานวน 38,544 ไรํ (241 แปลง) คงเหลือพื้นที่ปุาไม๎ จานวน 247,879 ไรํ หรือ 396.61 ตาราง
กิโลเมตร และมีอุทยานแหํงชาติ 1 แหํง คือ อุทยานแหํงชาติภูสระดอกบัว อยูํในเขตอาเภอเลิงนกทา เนื้อที่ 42,500 ไรํ
ซึ่งประกาศทับซ๎อนปุาสงวนแหํงชาติดงบังอี่ ดังนั้น จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ปุาไม๎ 215,303.80 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 8.34
ของพื้นที่จังหวัด (กรมปุาไม๎ : 2556)
๑.๖.๓ แหลํงน้า
(1) แหลํงน้ากินน้าใช๎ จากผลการสารวจข๎อมูล กชช. 2 ค. และ จปฐ. ปี 2556
ในเขตชนบท จานวน 885 หมูํบ๎าน พบวํามีแหลํงน้าผิวดินในลักษณะตํางๆ แตํสํวนมากมีน้าไมํตลอดปี สาหรับแหลํงน้าใต๎
ดินมีจานวนบํอบาดาลสาธารณะใช๎การได๎ 1,845 บํอ บํอบาดาลสํวนตัว 8,789 บํอ บํอน้าตื้นสาธารณะ 1,115 บํอ
และบํอน้าตื้นสํวนตัว 8,217 บํอ ซึ่งในหลายหมูํบ๎านที่ไมํมีประปา เพราะน้าดิบไมํเพียงพอและในบางหมูํบ๎านไมํมีบํอ
บาดาลสาธารณะเพราะไมํสามารถขุดเจาะได๎ต๎องใช๎แหลํงน้าผิวดิน
(2) แหลํงน้าเพื่อการเกษตร มีแหลํงน้าที่สาคัญ คือ
โครงการชลประทานขนาดกลาง จานวน 2 แหํง คือ ห๎วยลิงโจน และห๎วยสะแบก
เก็บน้าได๎ 45.20 ล๎านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 27,216 ไรํ

๖
โครงการชลประทานขนาดเล็ก จานวน 193 แหํง กระจายทั่วทั้งจังหวัด เก็บน้าได๎ 15
ล๎านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 75,929 ไรํ
โครงการสูบน้าด๎วยไฟฟูา มีสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟูา 60 แหํง โดยสูบน้าจากแมํน้าชี ลา
น้ายัง ลาห๎วยโพง/เซบาย รวมเนื้อที่ประมาณ 87,510 ไรํ
- เมื่อรวมพื้นที่จากโครงการชลประทานจากแหลํงน้าตํางๆ และพื้นที่ชลประทาน
ตามโครงการสูบน้าด๎วยไฟฟูาแล๎ว จะมีพื้นที่ชลประทาน 190,655 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 11.74 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
สระเก็บกักน้าสาธารณะมีเกือบทุกหมูํบ๎าน สํวนมากเก็บกักน้าไมํได๎ตลอดปี
เพราะไมํได๎ปรับปรุง เนื่องจากขาดงบประมาณหรือขาดการรํวมมือกันดูแลให๎เก็บกักน้าได๎ยาวนาน
- สระเก็บน้าในไรํนาของเกษตรกรที่เกษตรกรขุดเก็บกักน้าไว๎ในไรํนา และหรือ
ได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีประมาณ 1,200 ราย
พื้นที่บางสํวนในทุกปีประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล๎งซ้าซาก ซึ่งไมํสามารถควบคุมได๎
เนื่องจากเกิดจากสภาพดิน สภาพภูมิประเทศ และต๎องได๎รับการแก๎ไขเป็นระบบ
๑.๖.๔ ปริมาณขยะ (ตัน) จาแนกเป็นรายอาเภอ
1. อาเภอเมืองยโสธร ปริมาณ 63.58 ตัน
2. อาเภอปุาติ้ว ปริมาณ 10.35 ตัน
3. อาเภอกุดชุม ปริมาณ 33.68 ตัน
4. อาเภอทรายมูล ปริมาณ 21.99 ตัน
5. อาเภอไทยเจริญ ปริมาณ 13.83 ตัน
6. อาเภอเลิงนกทา ปริมาณ 43.58 ตัน
7. อาเภอคาเขื่อนแก๎วปริมาณ 28.92 ตัน
8. อาเภอมหาชนะชัยปริมาณ 27.29 ตัน
9. อาเภอค๎อวัง ปริมาณ 15.16 ตัน
๒. ข้อมูลเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย
๒.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ในปี 2556 โครงสร๎างการผลิตตามมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร จานวน 16 สาขา
มีมูลคํา 28,421 ล๎านบาท มูลคําผลิตภัณฑ์เฉลี่ยตํอหัว (Per Capita : GPP) จานวน 58,541 บาท จัดเป็นลาดับที่ 18
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลาดับที่ 72 ของประเทศ โดยสาขาการผลิตที่ทารายได๎มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม
การลําสัตว์ การปุาไม๎ มีมูลคํา 9,822 ล๎านบาท รองลงมา คือ สาขาการศึกษา มีมูลคํา 4,877 ล๎านบาท และสาขาการ
ขายสํง การขายปลีก การซํอมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎ในครัวเรือน มีมูลคํา 2,913 ล๎าน
บาท ตามลาดับ
๒.๒ ด้านการเกษตร
๒.๒.๑ ผลผลิตด้านเกษตร
 การเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย/ไรํ
และมูลคําการผลิต (พืชเศรษฐกิจ ๕ ลาดับแรก)
ที่

ชนิดพืช

1
2
3
4
5

ข๎าวหอมมะลิ
ยางพารา
มันสัมปะหลัง
อ๎อยโรงงาน
แตงโม

จานวน
พืน้ ที่เพาะปลูก
เกษตรกร
(ไร่)
(ครัวเรือน)
81,304
1,098281
11,180
115,497
11,461
100,626
2,148
37,670
257
1,300
รวม

พืน้ ที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

909,807
409,887
79,076 16,709.76
100,626 337,097.05
37,670
438,304
1,300
4,550

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
450
211
3,350
11,636
3,500

มูลค่าการผลิต
(บาท)
5,123,587,500
869,582,540
781,844,232
482,134,345
68,250,000
7,325,398,617

๗
 การเลี้ยงสัตว์ (สัตว์เศรษฐกิจ ๕ ลาดับแรก)
ที่

ชนิดสัตว์

1
2
3
4
5

โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
ไกํ
เป็ด

จานวน
(ตัว)
68,021
16,123
33,182
1,286,206
93,262

จานวนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
19,727
5,221
1,217
32,835
6,279

หมายเหตุ

๒.๒.๒ การทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง (จานวนผลิตและมูลคํา)
 การประมงน้าจืด
จังหวัดยโสธร มีการเพาะเลี้ยงประมงน้าจืด 1,792,270 กิโลกรัม คิดเป็นมูลคํา 109,227,500
บาท โดยพบวําเป็นการจับจากแหลํงน้าธรรมชาติ จานวน 6,864,600 กิโลกรัม คิดเป็นมูลคํา 542,600,300 บาท
๒.๓ ด้านการค้าและอุตสาหกรรม
๒.๓.๑ จานวนทะเบียนนิติบุคคล จาแนกตามประเภทจดทะเบียน จังหวัดยโสธร มีจานวนนิตบิ ุคคลคงเหลือ
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประเภท
เกษตรกรรม
ประมง
เหมืองแรํ
การผลิต
ไฟฟูา ประปา
การกํอสร๎าง
ขายปลีก ขายสํง
โรงแรม ภัตตาคาร
ขนสํง คมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์
บริหารราชการ
การศึกษา
บริการสุขภาพ
บริการชุมชน
ลูกจ๎างในครัวเรือน
องค์กรระหวํางประเทศ
รวม

จานวน (ราย)
บริษัท
20
0
1
30
2
321
194
5
8
1
3
0
1
0
77
663

ห๎างหุ๎นสํวน

รวม
(ราย)

1
0
0
25
8
18
98
1
5
16
9
0
0
3
19
203

21
0
1
55
10
339
292
6
13
17
12
0
1
3
96
866

๘

ที่

๒.๓.๒ จานวนโรงงานอุตสาหกรรม ๕ ลาดับแรก (จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ๒๑ หมวด) เงินทุน
จดทะเบียน และอัตราการจ๎างงาน
รายการ
จานวน
เงินทุน
ชาย หญิง
รวม
แรงม้า

๑
๒

อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร

54
12

1,597,629,211
209,559,000

526
144

140
33

666
177

40,244.41
5,437.57

๓

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

1

6,000,000

15

0

15

94.00

๔

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

9

8,430,000

41

59

100

255.64

๕

อุตสาหกรรมเครื่องแตํงกาย

1

335,000,000

120

1,280

1,400

553.97

๖

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

0

0

0

0

0

0.00

๗

อุตสาหกรรมไม๎และผลิตภัณฑ์จากไม๎

21

96,990,000

109

3

112

1,230.61

๘

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน

7

25,193,000

65

0

65

863.15

๙

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

1

2,200,000

9

3

12

68.95

๑๐

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

0

0

0

0

0

0.00

๑๑

อุตสาหกรรมเคมี

1

2,300,000

4

3

7

15.00

๑๒

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์

5

55,300,000

41

2

43

2,205.42

๑๓

อุตสาหกรรมยาง

6

799,117,000

149

100

249

6,213.76

๑๔

อุตสาหกรรมพลาสติก

13

70,600,000

81

69

150

1,160.50

๑๕

อุตสาหกรรมอโลหะ

38

199,736,000

245

62

307

2,417.54

๑๖

อุตสาหกรรมโลหะ

9

9,345,000

84

361

445

1,007.09

๑๗

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ

30

105,781,000

151

6

157

1,545.82

๑๘

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

17

15,568,500

60

0

60

700.92

๑๙

อุตสาหกรรมไฟฟูา

0

0

0

0

0

0.00

๒๐

อุตสาหกรรมขนสํง

20

321,431,600

173

31

204

826.60

๒๑

อุตสาหกรรมอื่นๆ

17

120,210,000

83

17

100

5,701.00

2,100

2,169

รวม

262

3,980,390,311

4,269

70,541.95

๒.๓.๓ การค๎าชายแดนและการค๎าระหวํางประเทศ
จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่อยูํในกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2 ประกอบด๎วย
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร โดยมีเพียงจังหวัดยโสธรเพียงจังหวัด
เดียวที่ไมํมีพื้นที่ติดตํอกับชายแดน สาหรับอีก 3 จังหวัดล๎วนแล๎วแตํมีพื้นที่ที่ติดตํอกับชายแดน แตํอยํางไรก็ตาม
จังหวัดยโสธรไดสํงผู๎ประกอบการของจังหวัดยโสธรที่มีศักยภาพ เข๎ารํวมเดินทางไปกับกลุํมจังหวัดฯ เพื่อรํวม
เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจของประเทศเพื่อนบ๎าน โดยผู๎ประกอบการของจังหวัดยโสธรได๎เข๎ารํวมกิจกรรม ดังนี้
1) เข๎ารํว ม “มหกรรมการค๎าลุํ มแมํน้าโขง ครั้งที่ 1 : อุบลราชธานี ” ณ โรงแรมสุ นีย์ แกรนด์
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีผู๎ประกอบการ จานวน 9 ราย เข๎ารํวมกิจกรรมฯ คือ
1.1) สัมมนาเพื่อสํงเสริมการค๎า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ๎าน
1.2) กิจกรรมจัดทาข๎อตกลงสินค๎าเกษตร (Contract Farming)
2) กิจกรรมเจรจาจั บคูํธุรกิจ (Business Matching) โดยมีผู๎ ประกอบการที่สามารถเจรจาจับคูํ
ธุรกิจได๎จานวน 4 สัญญา มูลคําธุรกิจรวม 37,500,000 บาท ประกอบด๎วย
1.1) บริษัทยางไทยอีสาน จากัด กับ บริษัท ปากชํองพัฒนาขาออก-ขาเข๎า (สปป.ลาว)
มูลคําธุรกิจ

๙
30,000,000 บาท (รับซื้อสินค๎าเกษตรและรํวมทุนจัดตั้งโรงงานรับซื้อยางที่แขวงจาปาสัก)
1.2) บริษัทเฉินฟงรับเบอร์แอนด์พลาสติก จากัด กับ กลุํมสหกรณ์เก็บซื้อและสํงเสริมการ
ผลิต (สปป.ลาว) มูลคําธุรกิจ 5,000,000 บาท (รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจาก สปป.ลาว เพื่อแปรรูป)
1.3) บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จากัด กับ บริษัท ปากชํองพัฒนาขาออก-ขาเข๎า (สปป.ลาว)
มูลคําธุรกิจ5,000,000 บาท (รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร จาก สปป.ลาว เพื่อแปรรูป)
1.4) บริษัทแด็กซิน จากัด กับ ร๎านแก๎วดารา (สปป.ลาว) มูลคําธุรกิจ 2,000,000 บาท
(จาหนํายปุ๋ยอินทรีย์ สํงเสริมการปลูกมันสาปะหลัง และรับซื้อผลิตผลด๎านการเกษตร)
3) เข๎ารํวมกิจกรรมเจรจาจัดทาข๎อตกลงสินเค๎าเกษตร (Contract Farming) และการเจรจาจับคูํ
ธุรกิจ (Business Matching) ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู๎ประกอบการ 1 ราย คือ บริษัทแด็กซิน
จากัด กับ ผู๎ประกอบการกัมพูชา มูลคําธุรกิจ 8,000,000 บาท แยกเป็น
3.1) การเจรจาจับคูํธุรกิจ (Business Matching)
1) ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 100 ตัน มูลคํา 3,000,000 บาท
2) การเชําพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง พื้นที่ 30 เฮ็กตา มูลคํา 2,000,000 บาท
3.2) การจัดทาข๎อตกลงสินเค๎าเกษตร (Contract Farming) สินค๎าปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ
100 ตัน มูลคํา 3,000,000 บาท๒.๔ ด้านการท่องเที่ยว
๒.๔.๑ จานวนห๎องพัก 1,346 ห๎องพัก
๒.๔.๒ จานวนนักทํองเที่ยว (ไทย-ตํางประเทศ) ข๎อมูล ปี 2557
1) นักทํองเที่ยว
242,126
คน
2) ผู๎มาเยี่ยมเยือน
494,385
คน
3) นักทัศนาจร
252,259
คน
๒.๔.๓ ภาษีมูลคําเพิ่ม และคําธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
1) ธุรกิจโรงแรม
0.588
ล๎านบาท
2) ธุรกิจภัตตาคาร
0.172
ล๎านบาท
๒.๔.๔ สถานที่ทํองเที่ยวแนะนา ๑๐ ลาดับแรก
จังหวัดยโสธร มีสถานที่ทํองเที่ยวแนะ 10 ลาดับแรก ได๎แกํ วัดมหาธาตุ วัดพระพุทธบาทยโสธร
โบสถ์คริสต์บ๎านซํงแย๎ เมืองโบราณดงเมืองเตย พระธาตุกูํจาน วัดหอกํอง วัดล๎านขวด หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ แหลํง
โบราณสถานบ๎านสงเปือย และ ภูภ้าพระ (อ.เลิงนกทา)
๒.๔.๕ ร๎านอาหารเดํนประจาเดือน ๑๐ ลาดับแรก ได๎แกํ ร๎านอาหารบ๎านคุณยํา ร๎านตุ๏ดติ่งลาบเป็ด ร๎าน
สัมฤทธิ์โภชนา ร๎านองค์ชายสี่ ร๎านซาเล๎ง ร๎านหมํองแซํบ ร๎านอ๏อคลาบเป็ด ร๎านเขียวโภชนา ร๎านนั่งเลํน และร๎านริมชีริเวอร์ไซด์
๓. แผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด๎วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
“ยโสธรเมืองแหํงวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก๎าวไกลสูํสากล”
๓.๒ เป้าประสงค์
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น

๑๐
๓.๓ แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัด

๑๑
๓.๔ บัญชีโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๔.๑ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
1. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์
6,162,500
2. โครงการสํงเสริมการปรับปรุงบารุงดินการผลิตข๎าวหอม
1,000,000
มะลิอินทรีย์
3. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข๎าวหอมมะลิปลอดภัย
7,000,000
4. โครงการสํงเสริมการปรับปรุงบารุงดินการผลิตข๎าวหอม
4,000,000
มะลิปลอดภัย
5. โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปให๎ได๎มาตรฐาน
7,600,000
6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวหอมมะลิสูํมาตรฐานสากล
3,485,000
7. โครงการสํงเสริมการตลาดสินค๎ามาตรฐานสูสํ ากล
1,615,000
8. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจ
5,000,000
9. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด๎านปศุสตั ว์
4,000,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว
1. โครงการพัฒนาอารยธรรมบ๎านสิงห์ทําสูํการทํองเที่ยวเชิง
1,910,000
วัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์
4,000,000
3. โครงการสํงเสริมหมูํบ๎านวัฒนธรรมสูํการทํองเที่ยว

1,382,600

4. โครงการพัฒนาศูนย์ทํองเที่ยววัฒนธรรมเฉลิมราช

885,000

5. โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยววัดพระพุทธบาท
6. โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสูํแหลํงทํองเที่ยว
และการขนสํงสินค๎า
7. โครงการพัฒนาผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP
8. โครงการสํงเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
9. โครงการสํงเสริมงานประเพณีแหํมาลัยข๎าวตอก

1,000,000
77,000,000
2,967,000
2,581,000
425,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเข๎าสูํประชาคม
3,000,000
อาเซียน (AEC) และสูสํ ากล
2. โครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนสูํอาเซียน
3,000,000
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ
2,977,700
Yasothon Model
4. โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร
3,000,000
5. พัฒนาศักยภาพผู๎นาชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร๎อย
500,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟูาพร๎อมระบบสํงน้า
5,000,000
และกระจายน้า
2. โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
9,000,000
รวม 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 158,490,800 บาท

หมายเหตุ

๑๒
๓.๔.๒ รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จาแนกรายละเอียดกิจกรรม (e-Budgeting)
รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
จังหวัดยโสธร
ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1 พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน
1 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์
2 โครงการสํงเสริมการปรับปรุงบารุงดินการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์
3 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข๎าวหอมมะลิปลอดภัย
4 โครงการสํงเสริมการปรับปรุงบารุงดินการผลิตข๎าวหอมมะลิปลอดภัย
5 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปให๎ได๎มาตรฐาน
6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวหอมมะลิสูํมาตรฐานสากล
7 โครงการสํงเสริมการตลาดสินค๎ามาตรฐานสูสํ ากล
8 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตพืชเศรฐกิจ
9 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด๎านปศุสัตว์
2 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
1 โครงการพัฒนาอารยธรรมบ๎านสิงห์ทําสูํการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์
3 โครงการสํงเสริมหมูํบ๎านวัฒนธรรมสูํการทํองเที่ยว
4 โครงการพัฒนาศูนย์ทํองเที่ยววัฒนธรรมเฉลิมราช
5 โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยววัดพระพุทธบาท
6 โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสูํแหลํงทํองเที่ยวและการขนสํงสินค๎า
7 โครงการพัฒนาผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP
8 โครงการสํงเสริมงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
9 โครงการสํงเสริมงานประเพณีแหํมาลัยข๎าวตอก
ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม
1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
1 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน (AEC) และสูํสากล
2 โครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนสูํอาเซียน
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model
4 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร
5 พัฒนาศักยภาพผู๎นาชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร๎อย
ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟูาพร๎อมระบบสํงน้าและกระจายน้า
ผลผลิต:การบริหารจัดการ
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1 โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

หนํวย : บาท
งบประมาณ
158,490,800
158,490,800
132,013,000
39,862,500
6,162,500
1,000,000
7,000,000
4,000,000
7,600,000
3,485,000
1,615,000
5,000,000
4,000,000
92,150,600
1,910,000
4,000,000
1,382,600
885,000
1,000,000
77,000,000
2,967,000
2,581,000
425,000
12,477,700
12,477,700
3,000,000
3,000,000
2,977,700
3,000,000
500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000

๑๓
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

๓.๕ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณตามภารกิจ (Functions) ๑๐ ลาดับแรก
ชื่อโครงการ
พื้นที่ดาเนินการ งบประมาณ
หมายเหตุ
(ล้านบาท)
โครงการสํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้า
จังหวัดยโสธร
199.77
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํองค์กรปกครองสํวน จังหวัดยโสธร
189.73
ท๎องถิ่น
โครงการโครงขํายทางหลวงได๎รับการบารุงรักษา
จังหวัดยโสธร
182.20
โครงการจัดหาแหลํงน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
จังหวัดยโสธร
180.73
โครงการบารุงรักษาระบบโครงขํายทางหลวงชนบท
จังหวัดยโสธร
165.62
โครงการประชาชนได๎รับการบริการสุขภาพที่มี
จังหวัดยโสธร
83.02
คุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบโครงขํายทางหลวงชนบท
จังหวัดยโสธร
78.81
โครงการการจัดการน้าชลประทาน
จังหวัดยโสธร
58.25
โครงการโครงขํายทางหลวงได๎รับการพัฒนา
จังหวัดยโสธร
51.84
โครงการผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ
จังหวัดยโสธร
47.38

๔. สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด๎วย
๔.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน เงินเหลื่อมปี)
จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจํายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ข๎อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558) ดังนี้
งบรายจ่าย
งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
3,049.76
1,573.55
4,623.31

PO

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (พ.ศ. 2550 – 2557)
(ข๎อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ดังนี้
ประเภทเงิน
จานวนเงิน
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
703.29

เบิกจ่าย
4.53
266.82
271.35

หนํวย : ล๎านบาท
ร้อยละ

2,806.37
967.28
3,773.65

เบิกจ่าย

92.02
61.47
81.62

ร้อยละ
455.32

64.74

๑๔
๔.๒ การดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
๔.๒.๑ การแก๎ไขปัญหายาเสพติด
 การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง
จังหวัดมีหมูํบ๎าน/ชุมชนทั้งสิ้น 908 แหํง (หมูํบ๎าน 855 แหํง ชุมชน 23 แหํง) โดยมีผลการ
จาแนกสถานะดังนี้
1) ประเภท ก ปลอดยาเสพติด จานวน 491 แหํง
2) ประเภท ข เบาบาง
จานวน 201 แหํง
3) ประเภท ค ปานกลาง
จานวน 122 แหํง
4) ประเภท ง รุนแรง
จานวน 94 แหํง
ทั้งนี้ ได๎ดาเนินการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหมูํบ๎าน/ชุมชน อยูํระหวํางดาเนินการตามที่ กาหนดไว๎
ในแผนปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 จานวน 7 ขั้นตอน ประกอบด๎วย 1)สืบสภาพชุมชน 2)
ประชุมประชาคม 3)รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 4)ค๎นหาผู๎เสพ/ผู๎ติด 5)นาผู๎เสพเข๎าสูํกระบวนการบาบัด /ผู๎ค๎าดาเนินการตาม
กฎหมาย 6)ใช๎มาตรการทางสังคม และ7) ดารงความเข๎มแข็ง (เฝูาระวังรับรองครัวเรือน)
สาหรั บงบประมาณที่ได๎รับจาก ส านักงาน ป.ป.ส. ได๎มุํงเน๎นไปที่ห มูํบ๎าน/ชุมชนประเภท ง แหํงละ
8,000 บาท ซึ่งได๎ประสาน ศป.ปศ.อ.ทุกแหํง บูรณาการงบประมาณจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่ดาเนินการให๎
ครอบคลุมพื้นที่แล๎ว
 ผลการจับกุม
ในห๎วงเดือน ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 มีผลการจับกุมคดียาเสพติดทั้งสิ้น 2,085 คดี
ผู๎ต๎องหา 2,132 คน จาแนกตามข๎อหาได๎ดังนี้
1) ผลิต 5 ราย ผู๎ต๎องหา 5 คน
2) ครอบครองเพื่อจาหนําย 167 ราย ผู๎ต๎องหา 192 คน
3) จาหนําย 107 ราย ผู๎ต๎องหา 124 คน
4) ครอบครอง 198 ราย ผู๎ต๎องหา 205 คน
5) เสพ 1,608 ราย ผู๎ต๎องหา 1,608 คน
ปริมาณของกลาง
1) กัญชาแห๎ง 279 กรัม
2) ไอซ์ 87.5 กรัม
3) แอมเฟตามีน 117,264 เม็ด
4) สารระเหย 28 กระป๋อง
5) กัญชาสด 5 ต๎น
6) พืชกระทํอม 1 ต๎น
เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกับห๎วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2557 (เดือน ต.ค.56-พ.ค.57) มี
คดี 2,008 คดี ผู๎ต๎องหา 2,041 คน โดยในปีงบประมาณ 2558 พบวํามีคดีเพิ่มขึ้น 77 คดี คิดเป็นร๎อยละ 3.83
นอกจากนี้ ยังได๎บูรณาการดาเนินการตรวจค๎นเรือนจาจังหวัดเป็นระยะ เพื่อค๎นหาสิ่งผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะยาเสพติด โดยที่ผํานมายังไมํพบยาเสพติดในเรือนจา แตํมีการพยายามลักลอบนายาเสพติดเข๎าไปในเรือนจา
 การบาบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
จังหวัดได๎บูรณาการแผนงาน/โครงการในการบาบัดรักษาผู๎เสพผู๎ติดทั้ง 3 ระบบ รวมทั้งบูรณา
งบประมาณทั้งที่ได๎รับการจัดสรรผํานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบจังหวัด และงบปกติของหนํวยงาน โดยสรุปเปูาหมาย
และผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 255 ได๎ดังนี้
1) ระบบสมัครใจ เปูาหมาย จานวน 1,195 คน
ผลการดาเนินงาน 951 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.58
2) ระบบบังคับบาบัด เปูาหมาย จานวน 927 คน
ผลการดาเนินงาน 1,158 คน คิดเป็นร๎อยละ 124.92

๑๕
3) ระบบต๎องโทษ เปูาหมาย จานวน 200 คน
ผลการดาเนินงาน 250 คน คิดเป็นร๎อยละ 125
รวมทุกระบบ 2,322 คน ผลการดาเนินงาน 2,359 คน คิดเป็นร๎อยละ 101.59
สาหรับการฝึกอาชีพให๎กับผู๎ผํานการบาบัดรักษาฯ ได๎ดาเนินการตํอเนื่องจากการบาบัดรักษาโดยได๎
ดาเนินการแล๎วกวํา 200 ราย
 การติดตามผู๎ผํานการบาบัด
จังหวัดได๎ติดตามผู๎ผํานการบาบัดรักษา ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม 2557 โดยให๎กลไกกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และอาสาสมัครตํางๆ ในพื้นที่หมูํบ๎าน/ชุมชน ดาเนินการ ซึ่งได๎มีอบรม
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน จัดทาคูํมือ และสนับสนุนแบบติดตามให๎เป็นไปตามเปูาหมาย
โดยในปีงบประมาณ 2558 จังหวัดได๎รับเปูาหมายในการติดตาม จานวน 3,015 คน แยกเป็น
1) ผู๎ผํานการบาบัดจากปี 2557 จานวน 1,859 คน
2) ผู๎ผํานการบาบัดปี 2558 จานวน 1,156 คน
ณ ปัจจุบัน มีข๎อมูลผู๎ผํานการบาบัดในระบบ nispa ของสานักงาน ป.ป.ส. ที่จะต๎องติดตาม จานวน
2,730 คน ได๎รับการติดตามแล๎ว 1,922 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.40 ทั้งนี้จานวนผู๎ที่ต๎องติดตาม มีผู๎ประสงค์ขอรับความ
ชํวยเหลือ จานวน 291 ราย ขณะนี้ได๎รับการชํวยเหลือแล๎ว 70 ราย คิดเป็นร๎อยละ 24.65
๔.๒.๒ การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
1.โครงสร้างศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1.1 ศูนย์ดารงธรรมระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร และ ห๎าง บิ๊กซี สาขายโสธร
1.2 ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
1.3 ศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ภายในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร
2.1 ลักษณะเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) เรื่องเกี่ยวพันกับหนํวยงานเดียว กรณีมาร๎องเรียนด๎วยตนเอง ให๎สํวนราชการนั้น
มอบหมาย จนท.มารับเรื่องที่ ศดร. หากชี้แจงทาความเข๎าใจสามารถยุติเรื่องได๎ ก็ให๎ยุติเรื่อง แตํหากยังไมํแล๎วเสร็จต๎อง
ดาเนินการตํอไป กรณีร๎องเรียนด๎วยหนังสือ และผํานชํองทางอื่นๆ ให๎ จนท. ศดร. ลงทะเบียนรับเรื่อง แล๎วจํายให๎หนํวยงาน
นั้นไปดาเนินการแล๎วเสนอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับ ตํอไป
2) เรื่องที่มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางานรับผิดชอบ กรณีมาร๎องเรียน
ด๎วยตนเอง ให๎สํวนราชการที่เป็นฝุายเลขานุการของคณะกรรมการฯ มอบหมาย จนท.มารับเรื่องที่ ศดร. หากชี้แจงทาความ
เข๎าใจสามารถยุติเรื่องได๎ ก็ให๎ยุติเรื่อง แตํหากยังไมํแล๎วเสร็จต๎องดาเนินการตํอไป
3) เรื่องเกี่ยวพันกับหลายหนํวยงาน ฝุายเลขานุการฯ ศดร.เป็นหนํวยงานรับผิดชอบและ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
2.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1) หนํวยงานที่รับผิดชอบ เมื่อได๎รับเรื่องแล๎ว จะต๎องดาเนินการตามขั้นตอน แล๎วเสนอ
ผู๎วําราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ภายใน 3 วัน
2) ผู๎วําราชการจังหวัด/รองผู๎วําราชการจังหวัด ที่ได๎รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการภายใน
1-2 วัน
3) กรณีต๎องแสวงหาข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพิ่มเติม จะต๎องแจ๎งให๎
หนํวยงานนั้นๆ ดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องแล๎วจัดสํงข๎อมูลให๎หนํวยงานรับผิดชอบ ภายใน 15 วัน
4) หนํวยงานที่รับผิดชอบ รายงาน/สรุปผลฯ เสนอผู๎วําราชการจังหวัด ภายใน 7 วัน
5) ผู๎วําราชการจังหวัด พิจารณา แล๎วสั่งการ / ยุติเรื่อง ภายใน 3 วัน
 ระบบการติดตามเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์หรือเสนอข๎อคิดเห็น
เรํงรัดครั้งที่ 1 แจ๎งหนํวยงานตรวจสอบให๎รายงานภายใน 7 วัน

๑๖
เรํงรัดครั้งที่ 2 เมื่อครบกาหนด 7 วัน จะมีหนังสือประทับตราให๎
รายงานภายใน 5 วัน หากยังไมํได๎รับรายงานผลการดาเนินการจะประสานงานเป็นการภายในผํานโทรศัพท์ เพื่อสอบถาม
ปัญหาอุปสรรคในการพิจารณาดาเนินการเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์นั้นๆ เพื่อจักได๎พิจารณาดาเนินการ
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
1) เจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (สํวนหน๎า/Front Office) ณ ศาลากลาง
จังหวัด และห๎าง Big C จะเป็นผู๎รับเรื่องการร๎องเรียน ร๎องทุกข์ ในเบื้องต๎น
2) เจ๎าหน๎าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (สํวนหลัง /Back Office) ณ หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องนั้นๆ จะเป็นผู๎รับเรื่องไปดาเนินการ โดยหนํวยงานจะต๎องมอบหมายเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อยํางน๎อย 2
คน ได๎แกํ ผู๎รับผิดชอบหลัก และ ผู๎รับผิดชอบรอง ซึ่งสามารถติดตํอได๎ตลอดเวลา
3. ผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมยโสธร (ตามประกาศ คสช) ระหวํางวันที่ 22 กรกฎาคม
2557 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ทั้งหมด 1,099 เรื่อง อยูํระหวํางดาเนินการ 293 เรื่อง ยุติ
เรื่อง 806 เรื่อง คิดเป็นร๎อย 73.34
4. ตารางสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดยโสธร (ตามประกาศ คสช.)
(*ข๎อมูลตั้งแตํวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 - 5 มิถุนายน 2558)
ที่

ประเภทเรื่อง

1

แจ๎งเบาะแส

2
3
4
5
6

ได๎รับความเดือดร๎อน
กลําวโทษเจ๎าหน๎าที่
ปัญหาที่ดิน
ขอความชํวยเหลือ
เรื่องอื่นๆ
รวม

จานวนเรื่องที่ร้องเรียน อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยุติเรื่อง

89

20

69

197
115
80
471
147
1,099

42
44
31
124
32
293

155
71
49
347
115
806

๔.๒.๓ พื้นที่ประสบสาธารณภัย
 พื้นที่ประกาศภัยแล๎ง
ปัจจุบัน จังหวัดยโสธรยังคงมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล๎งอยํางตํอเนื่องและยาวนานเป็นประจาทุก
ปี โดยเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นชํวงที่ มีลมหนาวปกคลุมจะทาให๎อากาศแห๎ง ทาให๎เกิด
ความแห๎งแล๎งขึ้นอยํางตํอเนื่อง และคาดวําจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในชํวงระหวํางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะมี
อุณหภูมิสูงสุดถึง 40-43 องศาเซลเซียส เป็นผลให๎มีอากาศร๎อนอบอ๎าวและร๎อนจัดเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ประกอบกับ
พื้นที่ของประเทศไทยทุกภาคมีคําปริมาณน้าฝนสะสมต่ากวําคําปกติอยํางมากเมื่อเทียบกับปีที่แล๎ว จนทาให๎หลายพื้นที่ของ
ประเทศไทยต๎องประสบกับความแห๎งแล๎งขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรปัจจุบันในบางพื้นที่ของ
ประเทศไทยยังคงมีพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล๎งอยํางตํอเนื่องและยาวนานเป็นประจาทุกปี จึงจาเป็นต๎องเตรียมการแก๎ไข
ปัญหาอยํางเรํงดํวน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อชํวยเหลือและบรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
สาหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล๎งของจังหวัดยโสธร ประกอบด๎วยพื้นที่ จานวน 9 อาเภอ 78 ตาบล 885
หมูํบ๎าน โดยแยกเป็น
ระดับความรุนแรง เล็กน๎อย
จานวน 428 หมูํบ๎าน
ระดับความรุนแรง ปานกลาง จานวน 331 หมูํบ๎าน
ระดับความรุนแรง รุนแรง
จานวน 126 หมูํบ๎าน

๑๗
 พื้นที่ประสบปัญหาไฟปุา/หมอกควัน

- ไมํมี  สาธารณภัยอื่นๆ
จากข๎อมูลสถิติการเกิดสาธารณภัยของจังหวัด พบวํา อุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นครอบคลุม
ทุกอาเภอของจังหวัด รวม 9 อาเภอ ซึ่งมีผู๎เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเกือบทุกปี ซึ่งนับวันยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นบํอย เนื่องจาก
สภาวะภูมิอากาศแปรปรวน ประกอบกับลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่ราบลุํมมีแมํน้าหลายสายไหล
ผํานเขตพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิอากาศร๎อนชื้น และมีสถานที่ที่กํอให๎ เกิดอันตราย เชํน มี โรงงานอุตสาหกรรม /โรงแรม /
อาคารสูง /ห๎างสรรพสินค๎า ฯลฯ ทาให๎จังหวัดยโสธร มีความเสี่ยงตํอการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ (เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไป
หาน๎อยตามลาดับ)
1. อุทกภัย
ระดับความรุนแรงปานกลาง
2. ภัยแล๎ง
ระดับความรุนแรงปานกลาง
3. ภัยจากการคมนาคมและขนสํง (อุบัติเหตุทางถนน)
ระดับความรุนแรงปานกลาง
4. อัคคีภัย
ระดับความรุนแรงปานกลาง
5. วาตภัย
ระดับความรุนแรงปานกลาง
6. ภัยจากอากาศหนาว
ระดับความรุนแรงน๎อย
7. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ระดับความรุนแรงน๎อย
8. ภัยจากโรคระบาดสัตว์ ,โรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด ระดับความรุนแรงน๎อย
๔.๒.๔ การขับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการปิดทองหลังพระ
๔.๒.๕ การเตรียมการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดยโสธรไมํมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ๎าน แตํมีพื้นที่ติดตํอกับจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยํางไรก็ตาม จังหวัดยโสธรได๎ดาเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได๎
ผลักดันการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มาโดยตลอด ซึ่ง
สอดคล๎องกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากสนามบินเลิงนกทาตั้งอยูํ ณ
พื้นที่ตาบลโคกสาราญ อาเภอเลิงนกทา ติดกับเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมตํอสาคัญที่จะสามารถสํงเสริม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน
ของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบัน
การเงิน สภาผู๎แทนราษฎร ได๎พิจารณาศึกษาเรื่องติดตามความคืบหน๎าโครงการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบิน
พาณิชย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เชํนเดียวกัน และจังหวัดยโสธรได๎รายงานข๎อมูลให๎กระทรวงมหาดไทย
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ทราบ เพื่อพิจารณาเป็นข๎อมูลประกอบการขับเคลื่อน
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ด๎วยแล๎ว
๔.๒.๖ การจัดระเบียบการค๎าในที่สาธารณะ ชายหาด และทางเท๎าเพื่ออานวย ความสะดวกแกํประชาชน
จังหวัดยโสธรไมํมีพื้นที่ติดทะเล จึงไมํมีช ายหาด อยํางไรก็ตาม ได๎ดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบการค๎าในที่สาธารณะ และทางเท๎าเพื่ออานวยความสะดวกแกํประชาชน ดังนี้
1) กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎แจ๎งให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาจัดระเบียบทาง
เท๎าเพื่ออานวยความสะดวกแกํประชาชนผู๎สัญจร ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 231 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2558
2) จังหวัดยโสธรมีผลการดาเนินการของเทศบาลเมืองยโสธร โดยได๎ดาเนินการจัดระเบียบทางเท๎า
เส๎นถนนประชาสัมพันธ์ จากถนนรํวมใจ-ถนนอุทัยรามฤทธิ์ (ฝั่งตรงข๎ามธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขายโสธร) เป็น
จุดผํอนผัน ให๎เจ๎าของอาคารร๎านค๎าวางสินค๎าออกจากร๎านค๎าของตนเองได๎ มีระยะ 50 เซนติเมตร และเหลือพื้นที่ทางเดิน
บนฟุตบาธ 1.70 เมตร ทั้งนี้ ตั้งแตํเวลา 06.00 20.00 น. โดยมีระยะกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแตํวันที่ 29 มกราคม

๑๘
2558 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2559 ตามประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่องการจัดระเบียบการจาหนํายสินค๎าในทางเท๎า
ถนนประชาสัมพันธ์ (ฝั่งตรงข๎ามธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขายโสธร) ลงวันที่ 29 มกราคม 2558
3. ได๎ประสานให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข๎องให๎เข๎าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินการจัดระเบียบทางเท๎า เพื่อบริการประชาชนผู๎สัญจร โดยกาหนดพื้นที่ให๎ชัดเจน
๔.๒.๗ การแก๎ไขปัญหาแรงงานตํางด๎าว การค๎ามนุษย์ และผู๎หลบหนีเข๎าเมือง
จังหวัดยโสธร ได๎ดาเนินการปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ตามหลักมาตรฐาน ๕ P ประกอบด๎วย
๑. การกาหนดนโยบาย (Policy)
๒. การดาเนินคดีและการบังคับใช๎กฎหมาย (Prosecution)
๓. การคุ๎มครองชํวยเหลือ (Protection)
๔. การปูองกัน (Prevention)
๕. ความรํวมมือกับทุกภาคสํวน ความรํวมมือระหวํางประเทศ (Partnership)
๔.๒.๘ การสํงเสริมตลาดนัดชุมชน
จังหวัดยโสธร ได๎มีแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยชํวยไทย คนไทยยิ้มได๎
จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างโอกาส สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ที่มั่นคงให๎แกํคนในชุมชน โดยการนาพืชผลทางการ
เกษตร OTOP สิ น ค๎ า ตํ า งๆ ในชุ ม ชนมาจ าหนํ า ย โดยไมํ ผํ า นพํ อ ค๎ า คนกลาง ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
จังหวัดยโสธร ได๎กาหนดจุดดาเนินการทั้งหมด 9 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ณ บริเวณตลาดชุมชน ถนนคนเดิน เมืองเกํา 200 ปี บ๎านสิงห์ทํา อาเภอเมืองยโสธร
(ดาเนินการ 17 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 2 ณ ตลาดสีเขียว หน๎าที่วําการอาเภอคาเขื่อนแก๎ว (ดาเนินการ 24 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 3 ณ ตลาดนัดชุมชน ศูนย์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น โรงพยาบาล กุดชุม
(ดาเนินการ 25 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 4 ณ ตลาดนัดชุมชน บ๎านโนนมํวง ตาบลคาเตย อาเภอไทยเจริญ (ดาเนินการ 24 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 5 ณ ตลาดนัดชุมชน ข๎างหอประชุม อาเภอทรายมูล(ดาเนินการ 25 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 6 ณ ตลาดนัดชุมชน บ๎านโคกนาโก ต.โคก อาเภอปุาติ้ว(ดาเนินการ 22 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 7 ณ ตลาดนัดชุมชนและตลาดสีเขียว หน๎าโรงพยาบาลยุพราช อาเภอเลิงนกทา
(ดาเนินการ 28 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 8 ณ ตลาดนัดชุมชนบ๎านโนนทราย อาเภอมหาชนะชัย (ดาเนินการ 24 มิถุนายน 2558)
จุดที่ 9 ณ ตลาดนัดชุมชนบ๎านโพนเมือง อาเภอค๎อวัง (ดาเนินการ 23 มิถุนายน 2558)
การดาเนินการตามโครงการดังกลําวได๎รับความรํวมมือจากภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กลุํม องค์กรตําง ๆ เพื่อให๎ความยั่งยืน ตํอไป
๔.๒.๙ การแก๎ไขปัญหาขยะ
1. มาตรการลดขยะมูลฝอย ดาเนินการตามนโยบายทุกสํวนราชการในจังหวัดดาเนินการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต๎นทาง) โดยการสนับสนุน/กากับดูแล อปท. พื้นที่ต๎นแบบ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)สนับสนุนอปท. ออกบัญญัติท๎องถิ่นประกาศอัตรา
คําธรรมเนียมเก็บขนและกาจัดมูลฝอย
2.3 กาจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)
(1) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบเตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟูา โดยให๎เอกชนลงทุนในพื้นที่เปูาหมายที่ ทส. กาหนด
(2) สนับสนุน อปท. ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสม และปรับปรุง
ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไมํถูกต๎อง

๑๙
(3) บริหารจัดการให๎ อปท. เข๎ารํวมตามกลุํมพื้นที่ ที่จะเป็นศูนย์ขยะมูลฝอยรวม (S M L)
๔.๒.๑๐ การแก๎ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
1. การประชาสัมพันธ์ขําวสารด๎านประมง
2. การสํงเสริมอาชีพด๎านการประมง
3. การเพิ่มผลผลิตในแหลํงน้าสาธารณะโดยการปลํอยสัตว์น้าที่มูลคําสูง เชํน กุ๎งก๎ามกราม
๔.๓ ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและความต้องการจากพื้นที่
เนื่องจากหนํวยงานสํวนกลางบางหนํวยยังขาดการประสานการปฏิบัติกับหนํวยงานในภูมิภาค (ใต๎
สังกัด) ให๎เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย โดยยึดพื้นที่ (Area Base) เป็นเปูาหมายสาคัญ
ของการดาเนินการ ควรกาชับ/ซักซ๎อมการปฏิบัติให๎เป็นไปในทิศทางและเปูาหมายเดียวกัน
-------------------------------------------------------หมายเหตุ ๑. การจัดทาข๎อมูลจังหวัดควรกระชับ เข๎าใจงําย และไมํควรเกิน ๒๐ หน๎า (A4)
๒. การพิมพ์ข๎อมูลให๎จัดทาในรูปแบบ Microsoft Word โดยใช๎ตัวอักษร TH SARABUN 16 PTS
และแปลงข๎อมูลดังกลําวเป็นไฟล์ชนิด PDF พร๎อม Upload ขึ้น Server ของจังหวัด
๓. การจัดสํงข๎อมูลให๎กระทรวงมหาดไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moicommand@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

