
ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ปรับปรุงขอมูลแหลงทองเที่ยว 10,000  - เขตเทศบาล พ.ย.63-มี.ค.64  -   - สํานักปลัดเทศบาล

จังหวัดจันทบุรี งานสงเสริม

การทองเที่ยว

2 รถไฟ (โบกี้พวงลาก) บริการ 10,000  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ก.ย.64  -  -  สํานักปลัดเทศบาล เนื่องจากสภาวการณ

นักทองเที่ยวในเขตเทศบาล งานสงเสริม การแพรระบาดของ

การทองเที่ยว โรคโควิด 19

3 ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 90,000  - เขตเทศบาล ม.ค.-พ.ค.64  -  -  สํานักปลัดเทศบาล เนื่องจากสภาวการณ

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี งานสงเสริม การแพรระบาดของ

การทองเที่ยว โรคโควิด 19

4 จัดนิทรรศการทองเที่ยวประจําป 20,000  - เขตเทศบาล เม.ย.-ก.ค.64  -  -  สํานักปลัดเทศบาล เนื่องจากสภาวการณ

งานสงเสริม การแพรระบาดของ

การทองเที่ยว โรคโควิด 19

5 ประสานความรวมมือเผยแพร 15,000  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ก.ย.64  -   - สํานักปลัดเทศบาล

กิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว งานสงเสริม

เทศบาลเมืองจันทบุรี การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

6 สงเสริมการทองเที่ยวโดยรถรางบริการ 90,000  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ก.ย.64  -  -  สํานักปลัดเทศบาล เนื่องจากสภาวการณ

นักทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี งานสงเสริม การแพรระบาดของ

การทองเที่ยว โรคโควิด 19

7 อบรมมัคคุเทศกนอย 52,000  - เขตเทศบาล ก.พ.-ก.ค.64  -  -  สํานักปลัดเทศบาล เนื่องจากสภาวการณ

งานสงเสริม การแพรระบาดของ

การทองเที่ยว โรคโควิด 19

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ









 











ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ตลาดนัด (ถนนคนเดิน) 100,000  - เขตเทศบาล ต.ค.63-ม.ิย.64  -  สํานักการสาธารณสุข ไมไดรับอนุญาต

(แผนชุมชนยอยที่ 2, 3, 4, 5, 7, และสิ่งแวดลอม จากตํารวจภูธร

8,9,10, 11, 12, 13 และ 14) งานสุขาภิบาลและ ใหใชสถานที่ใน

อนามัยสิ่งแวดลอม การจัดทํา

โครงการฯ

2 ตลาดชุมชนริมน้ําจันทบูร 200,000  - เขตเทศบาล ม.ค.-ก.ย.63  -  -  สํานักการสาธารณสุข เนื่องจากสภาวการณ

(เงินรายได) และสิ่งแวดลอม การแพรระบาดของ

งานสุขาภิบาลและ โรคโควิด 19

อนามัยสิ่งแวดลอม หลีกเลี่ยงการชุมนุม

คนเปนจํานวนมาก

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ

แผนงาน สาธารณสุข



ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 อบรมอาชีพระยะสั้นใหกับประชาชน 250,000  - เขตเทศบาล พ.ย.63-ส.ค.64  -   - กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ

แผนงาน สังคมสงเคราะห



ลําดับ โครงการ งบประมาณ/ งบประมาณ สถานที่ ชวงเวลา ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได หนวยดําเนินการ หมายเหตุ

แหลงที่มา ที่เบิกจาย ดําเนินการ ที่ดําเนินการ แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 อบรมอาชีพระยะสั้นใหกับประชาชน 250,000 221,838 เขตเทศบาล พ.ย.61-ส.ค.62   -  - กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (เงินรายได) งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ

แผนงาน สังคมสงเคราะห


	แผนงานการศาสนาฯ
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