แผนงานโครงการสาคัญที่โดดเด่นเป็นพิเศษ (Flagship Project) 50 ความดี 50 ปี จังหวัดยโสธร
เนื่องในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี”

1. ด้านคุณภาพชีวิต
(17 โครงการ)
1. โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมพระราชกุมารี” จังหวัดยโสธร
(จังหวัดยโสธร)

2. โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล
(เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร)

3. โครงการ “รวมพลังขับเคลื่อนกลไก
จังหวัดสู่อาเภอและตาบลเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร”
(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)

4. โครงการ 50 ตาบลมั่นคง : พื้นที่
ปลอดภัยยาเสพติด
(ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร)

5. โครงการ 50 บวร ยโสธรปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร)
6. โครงการ Innovation For Thai
Education (IFTF) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา
(สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร)

7. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบป้องกันเหตุหรือกาหนดพื้นที่
ปลอดภัย (Smart Safety Zone 4.0)
และการติดตั้งกล้อง CCTV สถานี
ตารวจภูธรเมืองยโสธร
(ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร)

8. โครงการเปลี่ยนถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง จานวน 23 สาย
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร)

2. ด้านสิ่งแวดล้อม
(9 โครงการ)
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) (งานสวนพฤกษ์ศาสตร์
ในโรงเรียน)
(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร)
2. โครงการ คัด แยก (แลก) บุญ
(สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร)

3. โครงการประกวด “อาเภอสะอาดดี”
(สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร)

4. โครงการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร)
5. โครงการบูรณาการกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะจังหวัด
ยโสธร
(สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร)
6. โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
ต้นน้า ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และ
การจัดตั้งป่าชุมชน ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน
ยโสธร
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร/ศูนย์ป่าไม้ยโสธร)
7. โครงการอนุรักษ์สัตว์น้า ทาความดี
ฉลองครบรอบ 50 ปี จังหวัดยโสธร
(สนง.ประมงจังหวัดยโสธร)

(4 โครงการ)

(10 โครงการ)

5. ด้านการบริการประชาชน และอืน่ ๆ
(10 โครงการ)

1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์วิถียโสธร
(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร)
2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์
(สนง.เกษตรจังหวัดยโสธร)
3. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้าง
ระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร
(สนง.สหกรณ์จังหวัดยโสธร)
4. โครงการยกระดับการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์
(สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร)

1. โครงการตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น
วิถีไทย จังหวัดยโสธร
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)
2. โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร)
3. โครงการผู้ว่าพาทาบุญ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาจังหวัด
ยโสธร ครบ 50 ปี
(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร
(กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านกู่จาน
อาเภอคาเขื่อนแก้ว)
(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร)
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เรือนจาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว “สวนวังชล Cook & Coff”
(เรือนจาจังหวัดยโสธร)
6. โครงการประเพณีแห่ดาวเทศกาล
คริสต์มาส ประจาปี พ.ศ. 2565
(ที่ทาการปกครองอาเภอไทยเจริญ)
7. โครงการงานประเพณีแห่มาลัย
ข้าวตอก ปี 2565
(ที่ทาการปกครองอาเภอมหาชนะชัย)

1. โครงการสานักงานที่ดินเคลื่อนที่พบปะ
ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางธุรกรรมที่ดิน
(สนง.ที่ดินจังหวัดยโสธร)
2. โครงการบริการชุมชน สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
(สนง.ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร)
3. โครงการสามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 และมองไป
ข้างหน้าเมื่อครบ 50 ปี ยโสธร
(สนง.สถิติจังหวัดยโสธร)
4. Strong and Smart grid
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)
5. โครงการผ่อนชาระค่าติดตั้งประปา
และ Home care ดูแลซ่อมบารุงท่อ
ภายในบ้านของลูกค้า เนื่องในโอกาส
ครบรอบสถาปนาจังหวัดยโสธร
ครบ 50 ปี
(การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร)
6. โครงการรณรงค์เลือกผู้ใหญ่บ้าน
ใสสะอาด
(ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองยโสธร)
7. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จากโครงการสนับสนุน
การบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบาย
ในระดับอาเภอ
(ที่ทาการปกครองอาเภอกุดชุม)

3. ด้านเกษตรอินทรีย์

4. ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และท่องเที่ยว

1. ด้านคุณภาพชีวิต
(17 โครงการสาคัญ)
9. โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
(สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดยโสธร)
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้
ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (สนง.แรงงานจังหวัดยโสธร)
11. โครงการหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบ
(ที่ทาการปกครองอาเภอเลิงนกทา)
12. โครงการ “สถาปนาจังหวัดยโสธร
ครบ 50 ปี 50 หลัง ร่วมทาดีซ่อมบ้าน
แก่กลุ่มเปราะบางจังหวัดยโสธร”
(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยโสธร)
13. โครงการ “สถาปนาจังหวัดยโสธร
ครบ 50 ปี ร่วมทาดีช่วยเหลือเด็กยากจน
50 สถานศึกษา”
(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยโสธร)
14. โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สนง.ขนส่งจังหวัดยโสธร)
15. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร)
16. โครงการสร้างมิติใหม่ สุขใจ ไทย
ยโสธร (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร)
17. โครงการตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแงงเด็ก
และเยาวชนคนยโสธร
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร)

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

3. ด้านเกษตรอินทรีย์

(9 โครงการสาคัญ)

(4 โครงการสาคัญ)

8. โครงการจัดการป่าชุมชนเพาะเห็ด
พื้นบ้าน เพือ่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
(สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
ยโสธร)
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมบริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอ
เมืองยโสธร
(ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองยโสธร)

4. ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และท่องเที่ยว

(10 โครงการสาคัญ)
8. โครงการวิ่งพิชิต 3 ลุ่มน้า โขง ชี มูล
(หอการค้าจังหวัดยโสธร)
9.โครงการ ปั่น ปั่น เที่ยวเมืองเกษตร
อินทรีย์ วิถีอีสาน
(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร)
10. โครงการ “วิสาขะราลึก ตรึกในแก่น
ธรรม” อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ที่ทาการปกครองอาเภอคาเขื่อนแก้ว)

5. ด้านการบริการประชาชน และอืน่ ๆ
(10 โครงการสาคัญ)
8. โครงการอาเภอสุขภาพดี 50 ความดี
54 หมู่บ้าน
(ที่ทาการปกครองอาเภอทรายมูล
9. โครงการสานักทะเบียนอาเภอป่าติ้ว
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(ที่ทาการปกครองอาเภอป่าติ้ว)
10. โครงการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง/
คนชรา
(ที่ทาการปกครองอาเภอค้อวัง)

