แผนการดาเนินงาน
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ลักษณะของแผนการดาเนินงาน
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานพาณิชย์
3. บัญชีครุภัณฑ์ (ผด02/1)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 กาหนดให้ หน่วยงานจัดทาแผนการดาเนินงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น แผนการดาเนินงาน เป็นแผนที่มีการ
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองยโสธรประจาปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้ทราบถึง
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดาเนินงาน โดยแผนการดาเนินงาน มีลักษณะสาคัญ คือ
1. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี หลังจากได้มีการทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลเมืองยโสธรอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ ดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองยโสธร
4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน
และแสดงถึงการดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองยโสธร

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
2.1 เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนใน การปฏิบัติมากขึ้น
2.3 เพื่อเป็นการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
2.4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลและประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นปี

3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองยโสธร โดยเทศบาลเมืองยโสธรได้ประสานขอข้อมูลดังกล่าวได้
จากหน่วยงานในพื้นที่ ที่จะดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองยโสธรที่กาหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แล้วนาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอนายกเทศมนตรี
เมืองยโสธร เพื่อประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และปิดไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
4.1 ทาให้ทราบถึงระยะเวลา และรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.2 ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองยโสธร
มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและ การจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
4.3 ทาให้การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด 01

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

รวม

19
3
4
1

27

18.10
2.86
3.81
0.95

12,346,000.00
4,106,400.00
1,549,700.00
15,000,000.00

14.84
4.94
1.86
18.03

25.71

33,002,100.00

39.67

หน่วยดาเนินการ

กองช่าง
สนง.การประปาส่วนภูมิภาค
อบจ.ยโสธร
แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

แบบ ผด 01

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานการศึกษา
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณ

2
12
6
4
10
7
6

1.90
11.43
5.71
3.81
9.52
6.67
5.71

50,000.00
1,510,000.00
760,000.00
320,000.00
1,952,000.00
34,797,176.00
2,050,000.00

0.06
1.82
0.91
0.38
2.35
41.83
2.46

47

44.76

41,439,176.00

49.81

หน่วยดาเนินการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
สานักปลัดเทศบาลฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการศึกษา

แบบ ผด 01

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
แผนงาน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณ

1
8
4

0.95
7.62
3.81

10,000.00
5,219,000.00
500,000.00

0.01
6.27
0.60

13

12.38

5,729,000.00

6.89

หน่วยดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาลฯ
กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

แบบ ผด 01

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
4.1 แผนงานสาธารณสุข
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณ

2
6

1.90
5.71

100,000.00
550,000.00

0.12
0.66

8

7.62

650,000.00

0.78

หน่วยดาเนินการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด 01

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงาน
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานพาณิชย์

รวม

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ

ที่ดาเนินการ

โครงการทั้งหมด

(บาท)

งบประมาณ

6
1
3

5.71
0.95
2.86

880,000.00
35,000.00
1,453,000.00

1.06
0.04
1.75

10

9.52

2,368,000.00

2.85

หน่วยดาเนินการ

สานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล

แบบ ผด 01

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

27

25.71

2. การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
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3. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

จานวนงบประมาณ
(บาท)

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานอื่นดาเนินการ

33,002,100.00

39.67

19,106,400

44.76

41,439,176.00

49.81

760,000

13

12.38

5,729,000.00

6.89

500,000

8

7.62

650,000.00

0.78

10

9.52

2,368,000.00

2.85

105

100.00

และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
4. การพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

83,188,276.00

100.00

20,366,400

สรุปจานวนโครงการและงบประมาณที่เทศบาลดาเนินการและหน่วยงานอื่นดาเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวนโครงกำร
โครงการและงบประมาณที่ดาเนินการประจาปี พ.ศ. 2566
จานวนโครงการที่เทศบาลดาเนินการเอง
จานวนโครงการที่หน่วยงานอื่นดาเนินการ

จานวนโครงการที่เทศบาลดาเนินการเอง
จานวนโครงการที่หน่วยงานอื่นดาเนินการ
รวม

87
18
105
จำนวนโครงกำร
87
18
105

จำนวนงบประมำณ

หมำยเหตุ

62,821,876.00
20,366,400.00
83,188,276.00
ร้อยละของโครงกำร

82.86
17.14
100.00

หมำยเหตุ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 15 ซม.กว้าง 4 ม.

300,000

ถนนเขื่อนธานี-

กองช่าง

ที่

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเขื่อนธานี-

ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

ถนนห้วยมะค่า

ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.4406/64

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 15 ซม.กว้าง 4 ม.

ถนนสหพัฒนา ซอย 7

ยาว 139 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 556 ตร.ม.

429,000

ถนนสหพัฒนา ซอย 7

กองช่าง

377,000

ถนนห้าธันวามหาราช

กองช่าง

ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.0506/64

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 15 ซม.กว้าง 4 ม.

ถนนห้าธันวามหาราช ช่วง กม.ที่ 0+180

ยาว 120 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.2606/64

รวมแต่ละแผ่น

1,106,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

ที่
4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนวิทยะธ้ารงค์ ซอย 4

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

910,000

ถนนวิทยะธ้ารงค์ ซอย 4

กองช่าง

4,817,000

ถนนเลีย่ งเมือง

กองช่าง

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. 435 ม. และ
ท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม.
ยาว 435 ม. ตามแบบแปลนเลขที่
ทม.ยส.1406/64

5 โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเลีย่ งเมือง ซอยแคทเทเลคอม

- ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 15 ซม. กว้าง
4 ม. ยาว 380 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ซอยแคทเทเลคอม

1,602 ตร.ม. ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
ยาว 1,304 ม. ท่อระบายน้้า ขนาด 0.40 ม.
ยาว 1,304 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ้านวน
88 แห่ง ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.0309/64

รวมแต่ละแผ่น

5,727,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้า ถนนวารีราชเดช
ซอย 1/1
(กันเงิน เทศบัญญัติ 2565)

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. และท่อระบาย
น้้า พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. ยาว 62 ม.
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.4706/64

260,000

ถนนวารีราชเดช
ซอย 1/1

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้า ถนนวารีราชเดช
ซอย 1/2
(กันเงิน เทศบัญญัติ 2565)

- ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. และท่อระบาย
น้้า พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. ยาว 61 ม.
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.4806/64

250,000

ถนนวารีราชเดช
ซอย 1/2

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนวารีราชเดช ซอย 5 ส่วนต่อเนื่อง
(ยส.ถ2-0038) ช่วง กม.0+130 ถึง
กม.0+250
(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้าง 5 ม.
ยาว 120 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.0904/65

499,000

ถนนวารีราชเดช ซอย 5

กองช่าง

รวมแต่ละแผ่น

1,009,000

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ
ที่

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้าง 6 ม.

478,000

ถนนห้าธันวามหาราช

กองช่าง

470,000

สวนสาธารณะ
บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่

กองช่าง

ที่
9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนห้าธันวามหาราช ช่วง กม.ที่ 0+450

ยาว 110 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.

(ยส.ถ2-0032)

ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.0804/65

(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)
10 โครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง
สวนสาธารณะบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่
เทศบาลเมืองยโสธร
(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

- ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งสวนสาธารณะ
บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ เทศบาลเมืองยโสธร
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1704/65

รวมแต่ละแผ่น

948,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

ที่
11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

424,000

ถนนริมบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่

กองช่าง

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง

ระบายน้้า ถนนริมบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ซอย 3 6 ม. ยาว 78 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
(ยส.ถ2-0067) ช่วงที่ กม.0+650

464 ตร.ม. และก่อสร้างท่อระบายน้้า ขนาด

(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

0.40 ม.ยาว 56 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด

ซอย 3

0.85X1.10 ม. จ้านวน 5 แห่ง
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1004/65
12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนห้วยมะค่า
(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้าง 5 ม.
ยาว 140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1604/65

รวมแต่ละแผ่น

482,000

906,000

ถนนห้วยมะค่า

กองช่าง

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้างเฉลีย่

162,000

ถนนเทศบาล 5

กองช่าง

464,000

ถนนวารีราชเดช
ซอย 2

กองช่าง

ที่
13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้า ถนนเทศบาล 5

3-4 ม.ยาว 34 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 116

(ยส.ถ2-0115)

ตร.ม. และก่อสร้างท่อระบายน้้า ขนาด

(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

0.40 ม.ยาว 31 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด
0.85X1.10 ม. จ้านวน 3 แห่ง
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1904/65

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้า ถนนวารีราชเดช
ซอย 2 (ยส.ถ2-0040)
(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้าง
4 ม.ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522
ตร.ม. และก่อสร้างท่อระบายน้้า ขนาด
0.40 ม.ยาว 51 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด
0.85X1.10 ม. จ้านวน 4 แห่ง
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.0704/65

รวมแต่ละแผ่น

626,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้างเฉลีย่

342,000

ตรอกอุเทนวงษา

กองช่าง

ที่
15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน้้า ตรอกอุเทนวงษา

2.5-3 ม.ยาว 52 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

(ยส.ถ2-0071)

145 ตร.ม. และก่อสร้างท่อระบายน้้า

(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

ยาว 67 ม.
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1304/65

16 โครงการขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนวารีราชเดช ซอยแสงพันธ์
(กันเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 2565)

- ขยายถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้าง
1.5 ม.ยาว 130 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
195 ตร.ม. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 ม.กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1504/65

286,000

ถนนวารีราชเดช
ซอยแสงพันธ์

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตซอล
บ้านท่าศรีธรรม
(กันเงิน เทศบัญญัติ 2565)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตซอลบ้านท่า
ศรีธรรม ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.0206/65

397,000

สนามฟุตซอลบ้านท่า
ศรีธรรม

กองช่าง

รวมแต่ละแผ่น

1,025,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

ที่
18 โครงการปรับปรุงห้องน้้าสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลเมืองยโสธร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

500,000

ห้องน้้าสาธารณะภายใน

กองช่าง

- ปรับปรุงห้องน้้า - ห้องส้วม
ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.1304/65

เขตเทศบาลเมืองยโสธร

(กันเงิน เทศบัญญัติ 2565)
19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ - ปรับปรุงภูมิทัศน์บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่
(เงินรางวัลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน ตามแบบแปลนเลขที่ ทม.ยส.3304/65
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2564)

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(เทศบำลดำเนินกำรเอง)

499,000

999,000
12,346,000

สวนสาธารณะ
บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่

กองช่าง

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

1 งานซ่อมเปลีย่ นท่อ ถนนห้าธันวาคม
ถนนวิทยะธ้ารงค์ ซอย 9 ถนนเขื่อนธานี
และซอยแจ้งสนิท 2 อ.เมือง จ.ยโสธร

ซ่อมเปลีย่ นท่อ PVC ขนาด 100 มม.

675,000 ถนนห้าธันวาคม
ถนนวิทยะธ้ารงค์
ซอย 9 ถนนเขื่อนธานี
และซอยแจ้งสนิท 2

การประปา
ส่วนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร

2 งานซ่อมเปลีย่ นท่อ ถนนวารีราชเดช
ช่วงถนนห้าธันวาคมถึงถนนรัตนเขต

เปลีย่ นท่อ HDPE ขนาดท่อ 225 มม.
ยาว 1,950 ม.

2,593,500 ถนนวารีราชเดช
ช่วงถนนห้าธันวาคม
ถึงถนนรัตนเขต

การประปา
ส่วนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร

837,900 ถนนเทศบาล 1
หน้าร้านเทคนิคก๊อปปี้
ถึงปากซอยฟาร์มโค

การประปา
ส่วนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร

3 งานซ่อมเปลีย่ นท่อ ถนนเทศบาล 1
เปลีย่ นท่อ HDPE ขนาดท่อ 225 มม.
หน้าร้านเทคนิคก๊อปปี้ถึงปากซอยฟาร์มโค ยาว 630 ม.
ถนนวารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร

รวมแต่ละแผ่น

4,106,400

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้านข้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้านข้าง
สนามเทนนิส สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน สนามเทนนิส สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร ตามแบบ อบจ.ยส ก้าหนด

346,000 สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร ต้าบล
ในเมือง อ้าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร

อบจ.ยส

5 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้านข้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้านข้าง
อัฒจันทร์มีหลังคา สนามกีฬาองค์การบริหาร อัฒจันทร์มีหลังคา สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร
ส่วนจังหวัดยโสธร ตามแบบ อบจ.ยส ก้าหนด

204,700 สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร ต้าบล
ในเมือง อ้าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร

อบจ.ยส

6 ปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน ต้าบลในเมือง
อ้าเภอเมืองยโสธร

499,000 ต้าบลในเมือง
อ้าเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

อบจ.ยส

ปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน ต้าบลในเมือง
อ้าเภอเมืองยโสธร ตามแบบ อบจ.ยส ก้าหนด

รวมแต่ละแผ่น

1,049,700

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
โครงกำร / กิจกรรม

ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

7 ปรับปรุงสนามเทนนิส
ปรับปรุงสนามเทนนิส
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ตามแบบ อบจ.ยส ก้าหนด

500,000 สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร ต้าบล
ในเมือง อ้าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร

8 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลีย่ งเมืองยโสธร 15,000,000 เทศบาล ต้าบลในเมือง
น้ากลับมาใช้ใหม่

ระหว่าง กม.0+300-1+500

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (หน่วยงำนอื่นดำเนินกำร)

อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

15,500,000
20,656,100

อบจ.ยส

แขวงทางหลวง
ยโสธร

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

แบบ ผด 02

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2565
ที่
ที่เกิดจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก
1 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองยโสธร

- จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนเพื่อน้าข้อมูลไปประกอบการ
จัดท้าแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร

10,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองยุทธศาสตร์ฯ

2 โครงการอบรมกฎหมายส้าหรับ
ประชาชน

- จัดอบรมให้ความรู้ดา้ นกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

40,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

กองยุทธศาสตร์ฯ

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานบริหารทั่วไป

50,000
50,000

แบบ ผด 02

หน่วยงาน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

- จัดประชุมประชาคมทั้ง 23 ชุมชน
เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเพื่อกาหนด
แผนการพัฒนาชุมชนซึ่งเทศบาลจะได้นาแผน
มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

50,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน

- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
เด็กและเยาวชน ให้เข้าใจหลักการ
ดาเนินชีวิตและคุณธรรม จริยธรรม

100,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อย
และผู้นาชุมนุม

- อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน
และศึกษาดูงาน

600,000

23 ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ

กองสวัสดิการฯ

รวมแต่ละแผ่น

750,000

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ที่เกิดจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

แบบ ผด 02

หน่วยงาน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัย
ทักษะชีวิตดี มีอนาคต

- อบรมให้ความรู้เรื่องเพศ แก่เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาล

40,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว

- อบรมผู้นาสตรีในชุมชน

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นาชุมชน

- อบรมให้ความรู้แก่ประธานและรองประธาน
ชุมชนและจัดให้มีการศึกษาดูงาน

100,000

23 ชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ

กองสวัสดิการฯ

7 โครงการส่งเสริมอาชีพ

- ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน
ที่สนใจ

70,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

รวมแต่ละแผ่น

260,000

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ที่เกิดจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

แบบ ผด 02

หน่วยงาน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการครอบครัวอบอุ่น

- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวเพื่อ
เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

9 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดแี ก่
ผู้สูงอายุ

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

10 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

- จัดกี่ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

รวมแต่ละแผ่น

250,000

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ที่เกิดจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

แบบ ผด 02

หน่วยงาน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

11 โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการของ
ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน

- จัดแข่งขันกีฬา กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรม
นันทนาการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนใน
ชุมชน

150,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

12 โครงการชุมชนมีดี

- จัดการดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
ชุมชนมีดี ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร

100,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสวัสดิการฯ

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ดาเนินการเอง)

250,000
1,510,000

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ที่เกิดจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

แบบ ผด 02

หน่วยงาน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สาหรับคนพิการ

ปรับสภาพที่อยู่อาศัย (ซ่อม/สร้าง)
สาหรับผู้พิการ จานวน 7 หลัง

280,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

สนง.
พมจ.ยโสธร

2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุ

ปรับสภาพที่อยู่อาศัย (ซ่อม/สร้าง)
สาหรับผู้สูงอายุ จานวน 7 หลัง

280,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

สนง.
พมจ.ยโสธร

3 โครงการฝึกอาชีพสาหรับคนพิการและ
ผู้ดแู ลผู้พิการ

ฝึกอาชีพสาหรับคนพิการและผู้ดแู ล

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

สนง.
พมจ.ยโสธร

4 การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก

ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะ
ยากลาบาก จานวน 20 ราย
รายละไม่เกิน 3,000 บาท

60,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

สนง.
พมจ.ยโสธร

รวมแต่ละแผ่น

670,000

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ที่เกิดจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

แบบ ผด 02

หน่วยงาน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

5 การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ให้ความช่วยเหลือผู้พิการในภาวะ
ยากลาบาก จานวน 10 ราย
รายละไม่เกิน 3,000 บาท

30,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

สนง.
พมจ.ยโสธร

6 การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

ให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบคัว
ยากจน จานวน 20 ราย
รายละไม่เกิน 3,000 บาท

60,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

สนง.
พมจ.ยโสธร

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (หน่วยงานอื่นดาเนินการ)

90,000
760,000

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ที่เกิดจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

สานักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษภัยของยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

200,000

อาคาร OTOP
สวนสาธารณะ
พญาแถน

สานักปลัดฯ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

- รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสานึก
ในการเคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย
และคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่รถ

20,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

สานักปลัดฯ

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัตกิ าร
จิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจาเทศบาล
เมืองยโสธร

- ฝึกอบรมชุดปฎิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาเทศบาลเมืองยโสธร

50,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

สานักปลัดฯ

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน

320,000
320,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาการสาธารณสุขใน
เขตเมือง

- จัดฝึกอบรมพัฒนางานสาธารณสุขให้แก่
แกนนาสุขภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

600,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

- รณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัขเพื่อควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

500,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมสุขาภิบาล
ร้านเสริมสวย

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
สุขาภิบาลร้านเสริมสวยในเขตเทศบาล
และแกนนาสุขภาพชุมชนและศึกษาดูงาน

50,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมสุขาภิบาลใน
ตลาดสด

- จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสด
เทศบาลฯ

100,000

ตลาดสดเทศบาล 1
ตลาดธนารักษ์

กองสาธารณสุขฯ

รวมแต่ละแผ่น

1,250,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

5 โครงการอบรมผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหาร

- จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/
แผงลอยจาหน่ายอาหาร
- ตรวจเฝ้าระวัง/ต่ออายุป้าย clean food
Good taste

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมสุขาภิบาลโรงแรม
การบริการด้านสาธารณสุข

- จัดฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการ
โรงแรม-หอพัก การบริการด้านสาธารณสุข

20,000

ผู้ประกอบการฯ
ในเขต เทศบาลฯ

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการถนนอาหารปลอดภัยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

- จัดกิจกรรมตรวจ เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

50,000

ตลาดโต้รุ่ง
ข้างเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

รวมแต่ละแผ่น

120,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
- รณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัขเพื่อควบคุม
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯลฯ

57,600

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของ อสม. ในเขตเทศบาล
(เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนเอกชน)

- จัดอบรมส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนและจัดทาข้อมูลพื้นฐานราย
ครัวเรือนบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ในชุมชน ๆ ละ 2,800 บาท

64,400

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

- จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนาชุมชน
และประชาชนในชุมชน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุขหรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ
ชุมชนละ 20,000 บาท

460,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

ที่

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

582,000
1,952,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

ที่
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(งบประมาณรวม 34,297,176 บาท)
1.1 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
สถานศึกษาในสังกัดฯ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

- สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
3,990,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 4,851,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม 2,520,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 308,700 บาท

1.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
- สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 147,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษา 144,000 บาท

รวมแต่ละแผ่น

หน่วยงาน พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

11,669,700 โรงเรียนและศพด. กองการศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ

291,000

11,960,700

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

ที่
1.3 ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลก่อนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

17,097,400

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ

กองการศึกษา

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัด 3 แห่ง
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 5,181,700 บาท
งานมัธยม 4,035,000 บาท
2. ค่าหนังสือเรียน
งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 1,703,091 บาท
งานมัธยม 1,053,609 บาท
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 959,420 บาท
งานมัธยม 489,800 บาท
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 958,200 บาท
งานมัธยม 489,800 บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 1,324,580 บาท
งานมัธยม 936,320 บาท

รวมแต่ละแผ่น

17,097,400

หน่วยงาน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

แบบ ผด 02

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ. 2565

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

143,900

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลเมืองฯ

กองการศึกษา

1.4 ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสอนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสอน
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.5 ค่าวัสดุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับ
5,095,176 โรงเรียนและศพด. กองการศึกษา
เด็กเล็กและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล),
สังกัดเทศบาลฯ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

2 โครงการประเมินคุณภาพจัดการศึกษา
ของเทศบาล

- ประเมินคุณภาพทางการจัดการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

10,000

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลระดับชั้น ป.1 - ป.6

- จัดค่ายกิจกรรมวิชาการให้กับนักเรียน (คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และอังกฤษ)

20,000

โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

รวมแต่ละแผ่น

5,269,076

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ. 2565

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

300,000

โรงเรียนใน

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทางวิชาการ

5 โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

- นักเรียนในสังกัดมีความรู้ความสามารถ สามารถ
แข่งขันกับนักเรียนที่อื่นได้

20,000

6 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

- จัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร

50,000

โรงเรียนใน กองการศึกษา
สังกัดเทศบาล

7 โครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
และการจัดแสดงนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

- ปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า และเพื่อติดตั้งนิทรรศการ
ในอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

100,000

พิพิธภัณฑ์เมือง กองการศึกษา
เก่าบ้านสิงห์ท่า

- นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพ

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานการศึกษา

สังกัดเทศบาล
โรงเรียนใน

กองการศึกษา

สังกัดเทศบาล

470,000
34,797,176

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

(บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยและการแข่งขัน
กีฬานักเรียนภายในจังหวัด

- นักเรียนได้เล่นกีฬาออกกาลังกาย และเป็นการ
พัฒนาร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย

100,000

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

- ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล

50,000

3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนและกีฬาชุมชน

- จัดการแข่งขันกีฬาสาหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาออกกาลังกาย

4 โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร
และสืบสานการแข่งขันการแข่งเรือยาว

รวมแต่ละแผ่น

200,000

1,500,000

1,850,000

หน่วยงาน

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
เทศบาล กองการศึกษา
เมืองยโสธร

เทศบาล กองการศึกษา
เมืองยโสธร

เทศบาล กองการศึกษา
เมืองยโสธร
แม่น้าชี

กองการศึกษา

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

(ผลผลิต / งบประมาณ)

สถานที่

เม.ย.

ที่

งบประมาณ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

- ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ของครอบครัว เปิดโอกาสให้เด็กได้แลก
เปลี่ยนความคิด

6 โครงการนันทนาการส่งเสริม
การ่องเที่ยวเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานศาสนา กีฬาและนันทนาการ (เทศบาลดาเนินการเอง)

หน่วยงาน

(บาท)

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก
100,000 สวนสาธารณะ กองการศึกษา
พญาแถน

100,000

200,000
2,050,000

เทศบาล กองการศึกษา
เมืองยโสธร

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

(ผลผลิต / งบประมาณ)

สถานที่

เม.ย.

ที่

งบประมาณ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารทั่วไป
โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
1

ที่เกิดจากโครงการ
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

- เพื่อจ่ายโครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่

หน่วยงาน

(บาท)

ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก

10,000

เทศบาล สานักปลัดฯ
เมืองยโสธร

10,000
10,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

1

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

- จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

1,700,000

หน้าที่ว่าการอาเภอ
เมืองยโสธรและสวน
สาธารณะพญาแถน

กองการศึกษา

2

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

- สืบสานงานประเพณี ขอขมาพระแม่คงคา
เผยแพร่ประเพณีท้องถิ่น

300,000

สวนสาธารณะ
พญาแถน

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

- สืบสานประเพณีรดน้าดาหัวญาติผู้ใหญ่
ให้สืบนานต่อไป

200,000

เทศบาลเมือง
ยโสธร

กองการศึกษา

4

- เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้
ประชานชนรวมกันทานุบารุงพระศาสนา

70,000

วิมานพญาแถน

กองการศึกษา

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

รวมแต่ละแผ่น

2,270,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ / กิจกรรม

ที่
5

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

50,000

9 วัด ในเขตพื้นที่

กองการศึกษา

- ประชาชนได้ร่วมถวายต้นเทียนพรรษา
ให้แก่วัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ

6

โครงการจัดงานวันออกพรรษา

- ประชาชนร่วมทาบุญเวียนเทียนวัด มีการแห่เรือไฟ

เทศบาลเมืองยโสธร
50,000

ไหลเรือไฟ

7 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทย - ญี่ปุ่น

- สานสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ประเพณีระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

รวมแต่ละแผ่น

วัดมหาธาตุ

กองการศึกษา

บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่

1,500,000

100,000

ประเทศญี่ปุ่น

กองการศึกษา

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

9 วัด ในเขต

กองการศึกษา

8 สนับสนุนเงินอุดหนุนเอกชน
1. โครงการจัดกิจกรรมทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

315,000
- สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
9 คุ้มวัด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท

เทศบาลเมืองยโสธร

- สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

9 วัดในเขต

(ถวายภัตตาหารเพล) 9 คุ้มวัด ๆ ละ 10,000 บาท

เทศบาลเมืองยโสธร

กองการศึกษา

เป็นเงิน 90,000 บาท
- สนับสนุนกิจกรรมวันออกพรรษา 9 คุ้มวัด ๆ ละ

วัดมหาธาตุ

5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท

บุ่งน้อย บุ่งใหญ่

- สนับสนุนกิจกรรมทาบุญ 9 วัด 9 ชุมชน ๆ ละ

9 วัดในเขต

10,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท

รวมแต่ละแผ่น

กองการศึกษา

เทศบาลเมืองยโสธร

315,000

กองการศึกษา

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ / กิจกรรม

ที่
2. โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลเมืองยโสธร

กองการศึกษา

สวนสาธารณะ
พญาแถน

กองการศึกษา

9 วัดในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร

กองการศึกษา

สวนสาธารณะ
พญาแถนและ
ที่ว่าการอาเภอเมือง

กองการศึกษา

2,534,000
- สนับสนุนจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ 23 ชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 230,000 บาท
- สนับสนุนจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 23 ชุมชน ๆ ละ 16,000 บาท
เป็นเงิน 368,000 บาท
- สนับสนุนจัดกิจกรรมงานบุญเดือน 3
(บุญข้าวจี)่ 23 ชุมชน ๆ ละ 2,000 บาท
เป็นเงิน 46,000 บาท
- สนับสนุนจัดกิจกรรมประเพณี
บุญบั้งไฟ 9 คุ้มวัด ๆ ละ 210,000 บาท
เป็นเงิน 1,890,000 บาท

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2,534,000
5,219,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงกำร / กิจกรรม

ที่

1 โครงการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

2 โครงการร่วมสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ออกพรรษายโสธร

3 โครงการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ร่วมสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

4 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์
ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ในงานวันสถาปนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด

จังหวัดยโสธร

200,000 อ้าเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

อบจ.ยส

100,000 อ้าเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

อบจ.ยส

100,000 อ้าเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

อบจ.ยส

100,000 อ้าเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร

อบจ.ยส

ยโสธร ในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (หน่วยงำนอื่นดำเนินกำร)

500,000
500,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

แบบ ผด 02

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนงำนสำธำรณสุข
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการคาร์บอนฟุตปริน้ ท์

- จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
และจัดกิจกรรมลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของเทศบาล และเพิ่มขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50,000

เทศบาลเมือง
ยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเพื่อ
มุ่งสูเ่ มืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน (Green City)

- ฝึกอบรมแก่ประชาชนแกนน้าสุขภาพ อสม. กช
และเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง

50,000

เทศบาลเมือง
ยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงำนสำธำรณสุข

100,000
100,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองยโสธร
สู่ชุมชนน่าอยู่ที่สุด

- จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายในการร่วมกัน
พัฒนาเทศบาลเพื่อมุ่งสู่เมืองยโสธรน่าอยู่

100,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการธนาคารขยะ

- จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน
เป้าหมาย

50,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการหน้าบ้านน่ามอง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ในการรักษาความ
สะอาดบริเวณถนนในเขตชุมชน

50,000

ชุมชน 23 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

- จัดอบรมตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก

50,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

กองสาธารณสุข

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงานลูกจ้างและศึกษาดูงาน

- จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน ลูกจ้างกองสาธารณสุขฯ
และศึกษาดูงาน

200,000

เทศบาลเมือง
ยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

รวมแต่ละแผ่น

450,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ / กิจกรรม

ที่
6 โครงการแผนผังภูมินิเวศช่วยเมืองเปลี่ยน
เพื่อเมืองที่น่าอยู่สู่โลกยั่งยืน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ

(บาท)

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก

100,000

เทศบาลเมือง
ยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

- จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อให้ความรู้การ
จัดทาแผนผังภูมินิเวศฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

100,000
550,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงำนบริหำรทั่วไป
โครงกำร / กิจกรรม

ที่

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ภาษีอากรของเทศบาล

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลได้รับทราบเกี่ยวกับการเสียภาษี
และก้าหนดเวลาในการช้าระภาษี

20,000

พื้นที่ในเขต
เทศบาล
เมืองยโสธร

กองคลัง

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย

- ร่วมงานที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

30,000

หน้าศาลากลาง
จังหวัดยโสธร

ส้านักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

- เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมาย
การพัฒนาเมืองแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน

200,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

ส้านักปลัดฯ

4 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลเมืองยโสธร

- ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง
ในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จ้านวน 200 คน รวมทั้งการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

300,000

- เทศบาล
เมืองยโสธร
- ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

กองการ
เจ้าหน้าที่

รวมแต่ละแผ่น

550,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด 02

แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงำนบริหำรทั่วไป
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

ที่เกิดจำกโครงกำร

(บำท)

ดำเนินกำร

รับผิดชอบหลัก

ที่
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร
ประจ้าปีงบประมาณ 2566

- ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
พนักงานเทศบาลสามัญ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จ้านวน 60 คน

30,000

6 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร
ทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน บุคลากรการศึกษารวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม
ในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร จ้านวน 200 คน รวมทั้งการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

300,000

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงำนบริหำรทั่วไป

330,000
880,000

ห้องประชุม
กองการเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทศบาล 2
สามัคคีวัฒนา

- เทศบาล
เมืองยโสธร
- ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

กองการ
เจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

แบบ ผด 02

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงำนสำธำรณสุข
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดจำกโครงกำร

1 โครงการศึกษาดูงานสุขาภิบาลและ - จัดอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหาร
อาหารริมบาทวิถี (1. เงินรางวัล
และศึกษาดูงานนอกสถานที่
การประกวดถนนอาหารริมบาทวิถี
และตลาดสดน่าซื้อประเภทที่ 1
ต้นแบบ จ้านวนเงิน 5,000 บาทและ
2. เงินรางวัลการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ
ด้าเนินงาน Clean Zone for
COVID-19 ด้านสิ่งแวดล้อม
จ้านวนเงิน 30,000 บาท)

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงำนพำณิชย์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

35,000

เขตเทศบาล
เมืองยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

35,000
35,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ
ที่

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

แบบ ผด 02

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงำนพำณิชย์
โครงกำร / กิจกรรม

1 โครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลึก
การก่อตั้งสถานธนานุบาล

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดจำกโครงกำร
- จัดนิทรรศการและท้าบุญเลี้ยงพระ

2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
- เพื่อเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์และ
ตามแบบแปลนที่ ทม.ยส.1110/64 เครือ่ งมือต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
(เงินรางวัลการคัดเลือกองค์กร
สะดวกในการค้นหา
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ด)ี

รวมแต่ละแผ่น

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

40,000

เทศบาล
เมืองยโสธร

สถานธนานุบาล

1,000,000

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาล
เมืองยโสธร

กองสาธารณสุขฯ

1,040,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ
ที่

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
เทศบำลเมืองยโสธร

แบบ ผด 02

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงำนพำณิชย์
โครงกำร / กิจกรรม

3 โครงการซ่อมแซม รางน้้าฝนสังกะสี
และรางระบายน้้า คสล.ตลาดสด
ธนารักษ์ ตามแบบแปลนที่
ทม.ยส.5006/64
(เงินรางวัลการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ด)ี

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา/บรรเทาความ
เดือดร้อนของพ่อค้า-แม่คา้ และเป็นการ
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

413,000

ตลาดธนารักษ์

กองสาธารณสุขฯ

รวมแต่ละแผ่น
รวมแผนงำนพำณิชย์

413,000
1,453,000

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ
ที่

บัญชีจานวนครุภัณสาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองยโสธร

แบบ แบบ
ผด 02/1
ผด 02

ประเภทครุภัณฑ์สนาม
แผนงานเคหะและชุมชน

1

รวม

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สนาม

1

รายละเอียดของครุภัณฑ์

- จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น
(กันเงินไว้เบิกจ่ายปี 2565)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

1,500,000

สวนสาธารณะ
พญาแถน

1,500,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2566

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับ
ที่

กองช่าง

