
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





สารบัญ 
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ส่วนที่  1 

บทน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565  เทศบาลเมืองจันทบุรี  เป็นแผนงานการจัดท ารายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทบุรี  ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งโครงการในแผนการด าเนินงานนี้จะมีทั้งโครงการที่เทศบาลด าเนินการเอง      
โดยโครงการนั้นจะมีทั้งใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ เทศบาลอุดหนุนงบประมาณให้
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ  รายการครุภัณฑ์  และโครงการที่หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล
เมืองจันทบุรี 

การจัดท าแผนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด ำเนินงำนให้
จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ
นั้น   

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองจันทบุรี ทีไ่ด้รับการ

จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา  ระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินการในเขต

พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรี 
4. เพ่ือประโยชน์ต่อการประสานงาน และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลกับ  

หน่วยงานอื่น 
5. เพ่ือให้ผู้บริหารใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ทุกหน่วยงานของเทศบาล  จัดท าบัญชีโครงการหรือกิ จกรรมการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. เทศบาลเมืองจันทบุรีประสานไปยังหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  ขอ

ความอนุเคราะห์ให้จัดท าข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และจัดส่งให้กับเทศบาลเมืองจันทบุรี  เพื่อรวบรวมจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  



2 แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565 เทศบาลเมอืงจันทบุรี  

 

 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  รวบรวมโครงการหรือกิจกรรม
การพัฒนาทั้งของเทศบาลที่ด าเนินการเอง เทศบาลอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการและ
โครงการของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  ที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  น ามาจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565 และเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี 

4. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565  
แล้วเสนอนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

5. นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565 และปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ทราบโดยทั่วกัน 
และปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยเทศบาลใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการ
บริหารและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานงาน บูรณาการการท างานระหว่างเทศบาลเมืองจันทบุรีกับหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจ าปี พ.ศ.2565   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรศึกษำ

   แผนงานการศึกษา 34 29.06 42,362,800 30.45  -ส านักการศึกษา

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.85 16,000 0.01  -ส านักการศึกษา

รวม 35 29.91 42,378,800 30.46

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

เทศบำลเมืองจันทบุรี

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.71 3,336,300 2.40  -กองช่าง

 -กองช่างสุขาภิบาล

รวม 2 1.71 3,336,300 2.40

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงานเคหะและชุมชน 4 3.42 40,914,000 29.41  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 -กองช่าง

 -กองช่างสุขาภิบาล

รวม 4 3.42 40,914,000 29.41

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์

   แผนงานการศึกษา 1 0.85 30,000 0.02  -ส านักการศึกษา

   แผนงานสาธารณสุข 10 8.55 350,000 0.25  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 4.28 370,000 0.26  -กองสวัสดิการสังคม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 5.13 280,000 0.20  -ส านักการศึกษา

   แผนงานงบกลาง 4 3.42 35,781,200 25.72  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 -กองสวัสดิการสังคม

รวม 26 22.23 36,811,200 26.45

หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนเศรษฐกิจ

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.85 250,000 0.18  -กองสวัสดิการสังคม

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 5.98 287,000 0.21  -ส านักปลัดเทศบาล

รวม 8 6.83 537,000 0.39

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 32 27.35 367,570 0.26  -ส านักปลัดเทศบาล

 -กองการเจ้าหน้าท่ี

 -ส านักคลัง

 -กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

   แผนงานสาธารณสุข 2 1.71 8,000 0.01  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

   แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.57 5,329,500 3.83  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

 -กองช่าง

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.71 55,000 0.04  -กองสวัสดิการสังคม

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.71 6,396,000 4.60  -ส านักปลัดเทศบาล

   แผนงานการพาณิชย์ 1 0.85 3,000,000 2.15  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 42 35.90 15,156,070 10.89

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

รวมท้ังหมด 117

หน่วยด ำเนินกำร

100.00 139,133,370 100.00



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรศึกษำ

   แผนงานการศึกษา 1 25.00 22,166,100 97.29  -ส านักการศึกษา

รวม 1 25.00 22,166,100 97.29

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลอุดหนุนงบประมำณให้หน่วยงำนอ่ืน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   แผนงานเคหะและชุมชน 1 25.00 177,950 0.78  -กองช่าง

รวม 1 25.00 177,950 0.78

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลอุดหนุนงบประมำณให้หน่วยงำนอ่ืน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 25.00 100,000 0.44  -ส านักปลัดเทศบาล

   แผนงานสาธารณสุข 1 25.00 340,000 1.49  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 50.00 440,000 1.93

4 100.00 22,784,050 100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

รวมท้ังหมด

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลอุดหนุนงบประมำณให้หน่วยงำนอ่ืน



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมช้ีแจงการพัฒนาความก้าวหน้า จัดการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบ 100,000 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ส านักการศึกษา

ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวทาง สมเด็จพระเจ้าตากสิน

ทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความก้าวหน้า มหาราช

จันทบุรี ในต าแหน่งสายงานท่ีปฏิบัติ

จ านวน 1 คร้ัง

2 ติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา ติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา 5,000 เขตเทศบาล ส านักการศึกษา

ภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา ภาคบังคับในเขตเทศบาลส่งเด็กเข้าเรียน

ในสถานศึกษา จ านวน 250 คน

โครงการท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษา จัดฝึกอบรมพนักงานครู บุคลากร 50,000 หน่วยงานของรัฐหรือ ส านักการศึกษา

ดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการ ทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้องด้าน หน่วยงานเอกชน

ศึกษาและผู้เก่ียวข้องด้านการศึกษา การศึกษา พร้อมน าพนักงานครู

บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้อง

ด้านการศึกษา ศึกษาดูงาน จ านวน 2

คร้ัง

4 จัดนิทรรศการทางวิชาการ จัดนิทรรศการทางวิชาการ 40,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

เทศบาลเมืองจันทบุรี และ และกลุ่มการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ท่ีก าหนด

และน านักเรียนแข่งขันวิชาการ

ระดับท้องถ่ิน ระดับภาค และ

ระดับประเทศ จ านวน 1-3 คร้ัง

พ.ศ.2565

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ 50,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ทางวิชาการ เพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน ร.ร.ท.1

จ านวน 10 คน ร.ร.ท.2

สถานท่ีท่ีกรมฯก าหนด

6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน - โรงเรียนมีความพร้อมในการรองรับ 50,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

สถานศึกษา การประเมินจาก สมศ. จ านวน 2 คร้ัง ร.ร.ท.1

- มีเอกสารรายงานประเมินตนเอง ร.ร.ท.2

(SAR)

7 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม สัมมนา 30,000 หน่วยงานของรัฐ ส านักการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน และดูงานของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานเอกชน

วิชาการการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของท้องถ่ิน ระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 60 คน

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 40,000 หน่วยงานของรัฐ ส านักการศึกษา

ประสิทธิภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ จ านวน 2 คร้ัง หรือหน่วยงานเอกชน

การศึกษาปฐมวัยและศึกษาดูงาน

9 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ 150,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.ท.1

ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหาร ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหาร ร.ร.ท.2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษา การศึกษา จ านวน 105 คน วัดป่าคลองกุ้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน 13,177,800  -ร.ร.สฤษดิเดช ส านักการศึกษา

เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กช้ัน  -ร.ร.อนุบาลจันทบุรี

ป.1 - ป.6 สถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่  -ร.ร.ท.1

ร.ร.สฤษดิเดช, ร.ร.อนุบาลจันทบุรี,  -ร.ร.ท.2

ร.ร.ท.1, ร.ร.ท.2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดป่าคลองกุ้ง และ สถานรับเล้ียง วัดป่าคลองกุ้ง

และพัฒนาเด็กเนินเอฟเอ็ม  -สถานรับเล้ียงและ

พัฒนาเด็กเนินเอฟเอ็ม

11 จ้างครูชาวต่างประเทศ จ่ายเป็นค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 599,100 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

จ านวน 3 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ

แผนงาน  การศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 อาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล จัดบริการอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน 4,344,000 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

เมืองจันทบุรี 1 ระดับช้ันอนุบาลและระดับช้ันประถม

ศึกษา จ านวน 1,410 คน

(เงินรายได้สถานศึกษา)

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ 3,228,200 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา จัดการเรียนการสอน และการ

ข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าจัดการเรียน บริหารงานท่ัวไป จ านวน 2 คร้ัง

การสอน (รายหัวนักเรียน) (เงินรายได้สถานศึกษา)

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สนับสนุนเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 521,000 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) (เงินรายได้สถานศึกษา)

โครงการ สถานท่ีด าเนินการท่ี
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 820,000 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมค่าย

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คุณธรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้

นอกสถานท่ี  กิจกรรมบริการสารสนเทศ

และ ICT  จ านวน 2 คร้ัง

(เงินรายได้สถานศึกษา)

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สนับสนุนเป็นค่าหนังสือเรียน 1,017,900 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา ของนักเรียน จ านวน 1 คร้ัง

ข้ันพ้ืนฐาน (เงินรายได้สถานศึกษา)

(ค่าหนังสือเรียน)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 528,200 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา ของนักเรียน จ านวน 2 คร้ัง

ข้ันพ้ืนฐาน (รายได้สถานศึกษา)

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

18 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จัดสรรค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน 288,400 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ยากจน ในระดับช้ันประถมศึกษา ไม่เกิน

นักเรียนยากจน) ร้อยละ 40 และระดับช้ันมัธยมศึกษา

ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนนักเรียน

ในช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยม

ศึกษาท้ังหมด ท่ีมีผู้ปกครองท่ีมีรายได้ต่อ

ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ให้กับ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

จ านวน 200 คน

(เงินรายได้สถานศึกษา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 861,800 ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 35

เคร่ือง (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

2.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จ านวน 35 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 จ้างครูชาวต่างประเทศ จ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษา 960,000 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ให้กับนักเรียน จ านวน 4 คน

21 อาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลเมือง จัดบริการอาหารกลางวันครบทุกคน 2,810,000 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

จันทบุรี 2 ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลและช้ัน

ประถมศึกษา 

(เงินรายได้สถานศึกษา)

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา นักเรียน ร.ร.ท.2 ได้รับจัดสรร 412,000 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา เคร่ืองแบบนักเรียนท่ีจ าเป็น

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ตามระเบียบฯ จ านวน 900 คน

(เงินรายได้สถานศึกษา)

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนส าหรับ 386,200 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา นักเรียน  จ านวน 900 คน

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (เงินรายได้สถานศึกษา)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน เอกสาร 840,500 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับ

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่าหนังสือเรียน) นักเรียน จ านวน 1 คร้ัง

(เงินรายได้สถานศึกษา)

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน 2,782,500 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา ส าหรับนักเรียนในโรงเรียน

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ทุก

(รายหัว)) ระดับช้ัน จ านวน 900 คน

(เงินรายได้สถานศึกษา)

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดสรรค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 636,400 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษา ผู้เรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จ านวน 900 คน

ผู้เรียน) (เงินรายได้สถานศึกษา)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ จัดสรรค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน 117,600 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ยากจนในระดับช้ันประถมศึกษา ไม่เกิน

นักเรียนยากจน) ร้อยละ 40 และระดับมัธยมศึกษา

ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนนักเรียน

ในระดับช้ันประถมศึกษาและระดับช้ัน

มัธยมศึกษาท้ังหมดท่ีผู้ปกครองมีรายได้

ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

จ านวน 55 คน (ประถม 30 คน, มัธยม

25 คน)

(เงินรายได้สถานศึกษา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 1,723,600 ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 70

เคร่ือง (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จ านวน 70 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

29 อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,777,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง ได้รับอาหารกลางวัน วัดป่าคลองกุ้ง

ครบทุกคน

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
สถานท่ีด าเนินการโครงการท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 1,310,700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เรียนการสอนและบริหารงานท่ัวไป วัดป่าคลองกุ้ง

(รายหัว) ครบทุกคน จ านวนไม่น้อยกว่า

1 คร้ัง

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน เอกสารประกอบ 124,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนการสอนส าหรับนักเรียน วัดป่าคลองกุ้ง

(ค่าหนังสือเรียน)

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน 124,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน 186,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับนักเรียน วัดป่าคลองกุ้ง

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 267,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย วัดป่าคลองกุ้ง

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 1.กิจกรรมวิชาการ

2.กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

3.กิจกรรมทัศนศึกษา

4.กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

จ านวน 2 คร้ัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส  เข้ารับการ 16,000 กรมส่งเสริมฯ ส านักการศึกษา

อบรมเพ่ิมเติมความรู้ และจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาแก่เด็ก

ด้อยโอกาส จ านวน 1 คน

พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงระบบระบายน ้า ปรับปรุงระบบระบายน ้า โดยการ 1,717,000 ซอยเมตตา 1 กองช่างสุขาภิบาล

ซอยเมตตา 1 วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด

(ชุมชนท่ี 7) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร

(วัดป่าคลองกุ้ง) พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า

125 เมตร พร้อมปรับปรุงทางเท้า

ทั งสองข้าง โดยมีพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า

334 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมือง

จันทบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ปรับปรุงถนนแผ่นดินทอง 4 โดยท้าการปรับปรุงผิวจราจรถนน 1,619,300 ถนนแผ่นดินทอง 4 กองช่าง

ระยะท่ี 2 แผ่นดินทอง 4 เป็นแบบพารา จุดเร่ิมต้นบริเวณ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเร่ิมต้น แยกหน้าโรงฆ่าสัตว์

บริเวณแยกหน้าโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล จุดสิ นสุดบริเวณ

เมืองจันทบุรี และจุดสิ นสุดบริเวณ คอสะพาน

คอสะพาน (รอยต่อเขตเทศบาลเมือง

จันทบุรีกับเทศบาลต้าบลค่ายเนินวง)

ความกว้าง 11.50 เมตร ความยาว

350.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร

คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,025.00

ตารางเมตร และก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.

ความกว้าง 2.60-4.10 เมตร ความยาว

646.00 เมตร หรือคิดเป็นพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,390 ตารางเมตร และ

ติดตั งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จ้านวน 28 ต้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พร้อมตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย

บนพื นทาง ตามรูปแบบและรายการ

ของกองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด จัดซ้ือถังขยะแบบมีฝาปิด จ านวน 200 530,000 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(แผนชุมชนย่อยท่ี 1, 2, 3, 7, 8, 10, ใบ และส่ิงแวดล้อม

11, 13, 14 และ 15)

2 Big Cleaning Day ท าความสะอาดถนน แม่น้ า คูคลอง 30,000 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(แผนชุมชนย่อยท่ี 2) ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จ านวน และส่ิงแวดล้อม

1 คร้ัง

โครงการท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน  เคหะและชุมชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
สถานท่ีด าเนินการ



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 6,354,000 สวนสาธารณะและ กองช่าง

และสวนหย่อมภายในเขตเทศบาลเมือง  -รักษาสภาพต้นไม้และสนามหญ้าให้อยู่ สวนหย่อมในเขต

จันทบุรี ในสภาพท่ีสวยงามและเรียบร้อย เทศบาลเมืองจันทบุรี

 -รดน้ าต้นไม้และสนามหญ้าตาม

สวนหย่อมและสวนสาธารณะให้ชุ่มช้ืน

หรือตามสภาพภูมิอากาศ

 -พรวนดิน ถอนหญ้าก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย

บ ารุงต้นไม้และสนามหญ้า อย่างน้อย

เดือนละ 1 คร้ัง

 -ประดับตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ตาม

งานต่างๆ และงานรัฐพิธีต่างๆ

(สวนสาธารณะมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ

320 ไร่, เกาะกลางถนนมีพ้ืนท่ีท้ังหมด

ประมาณ 4,530 ตารางเมตร และ

สวนหย่อม จ านวน 14 แห่ง จ านวน 50 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน  เคหะและชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ จ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยและ 34,000,000 สถานท่ีก าจัดมูลฝอย กองช่างสุขาภิบาล

ในการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี และกลุ่มพ้ืนท่ีในการ

จัดการมูลฝอย (cluster) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด

จันทบุรี ก าจัดมูลฝอยโดยวิธีการ

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

(Sanitary Landfill)

แผนงาน  เคหะและชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมลูกเสือ-เนตรนารี การจราจร ฝึกอบรมเร่ืองการจราจรทางบก 30,000 ร.ร.ท.1,ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

ทางบกในเขตเทศบาล แก่ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน 100 คน

โครงการท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 100,000 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

(แผนชุมชนท่ี 5, 10 และ 14)

2 ออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับประชาชน - ลานกีฬา ส านักสาธารณสุข

กลุ่มวัยท างาน กลุ่มวัยท างาน จ านวน 17 ชุมชน คนรักจันท์ และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนท่ี 3, 4, 6, 13, 15

และสาธารณสุขจังหวัดฯ)

3 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อซ่ึงเกิดจาก พ่นหมอกควันเพ่ือก าจัดสัตว์หรือแมลง 100,000 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

สัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค ท่ีเป็นพาหนะน าโรค ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนท่ี 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, จ านวน 17 ชุมชน

13, 14 และ 15)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ควบคุมและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ 100,000 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(แผนชุมชนท่ี 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 ยุงลาย โดยการหยอดทรายเคลือบ และส่ิงแวดล้อม

และ 14) สารเคมีฟอส เป็นต้น พร้อมให้สุขศึกษา

ประชากรในพ้ืนท่ี จ านวน 17 ชุมชน

5 ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย ใช้น้ ายาล้างท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค - เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

ของโรคติดต่อ บริเวณท่ีมีการต้ังวางจ าหน่ายสินค้า และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนท่ี 3, 13 และ 15) ตลาดสดเทศบาล จ านวน 365 คร้ัง

6 การควบคุมป้องกันโรคเอดส์ อบรมให้ความรู้กลุ่มเส่ียง รณรงค์และ - เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(แผนชุมชนท่ี 9) แจกถุงยางอนามัยในวันเอดส์โลก และส่ิงแวดล้อม

วันวาเลนไทน์ แก่ประชาชนในเขต

เทศบาล จ าวน 17 ชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 สอบสวนป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รณรงค์สอบสวนโรคและควบคุมการ - เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

ตามฤดูกาลระบาดในพ้ืนท่ี ระบาดของโรค ในช่วงท่ีเกิดการระบาด และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนท่ี 6, 9) ในพ้ืนท่ี จ านวน 17 ชุมชน

8 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกเกิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่เด็กแรกเกิด - ศูนย์บริการ ส านักสาธารณสุข

ถึง 5 ปี ถึง 5 ปี จ านวน 24 คร้ัง สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนท่ี 6, 9) เทศบาลเมืองจันทบุรี

9 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กวัยเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่เด็กนักเรียน - โรงเรียนในเขต ส านักสาธารณสุข

โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 5 เทศบาล และส่ิงแวดล้อม

โรงเรียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและ  -อบรมผู้ประกอบกิจการจ าหน่าย 50,000 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

ผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง อาหารในเขตเทศบาลฯ ท่ีเข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม

สุขลักษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร โครงการ จ านวน 100 คน

พ.ศ.2561  -อบรมผู้สัมผัสอาหารของสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ท่ี

เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 300 คน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์ป้องกันบรรเทาปัญหา อบรมให้ความรู้และแนวทางการป้องกัน 30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ยาเสพติดและโรคเอดส์ในชุมชน ยาเสพติดและโรคเอดส์แก่เด็ก เยาวชน

และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

จันทบุรี จ านวน 100 คน

2 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 150,000 จังหวัดจันทบุรี กองสวัสดิการสังคม

จ านวน 150 คน

3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดซ้ือของขวัญเพ่ือมอบให้กับเด็กๆ 60,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

วันเด็กแห่งชาติของชุมชน ในชุมชน รวม 17 ชุมชน

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

4 แข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ 50,000 ศาลาเฉลิม กองสวัสดิการสังคม

ระหว่างชุมชน สามัคคีระหว่างชุมชน จ านวน 160 คน พระเกียรติฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา เชิญชวนชุมชน จ านวน 17 ชุมชน 80,000 ชุมชนท่ี 1-17 กองสวัสดิการสังคม

สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง เข้าร่วมประดับตกแต่งซุ้มเฉลิม

และวันแม่แห่งชาติ พระเกียรติ เพ่ือถวายเป็นราชสักการะ

และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและ จัดการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตซอล ฟุตบอล 40,000 เขตเทศบาล ส านักการศึกษา

เยาวชนนอกสถานศึกษา ตะกร้อ บาสเก็ตบอล ฯลฯ ให้กับเด็ก

เยาวชน จ านวน 100 คน

2 จัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา -จัดท าบุญตักบาตร เวียนเทียน 20,000 วัดป่าคลองกุ้ง ส านักการศึกษา

(วันวิสาขบูชา) -พิธีทางพระพุทธศาสนา หรืออ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับทางพระพุทธศาสนา

จ านวน 1 คร้ัง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  โดย 50,000 วัดใหม่เมืองจันทบุรี ส านักการศึกษา

- จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน และลานกีฬา

- จัดการประกวดรถแห่สงกรานต์ คนรักจันท์

- จัดขบวนแห่รอบตลาด

เทศบาลเมืองจันทบุรี

- จัดการประกวดผู้สูงอายุ

- จัดพิธีรดน้ าผู้สูงอายุ

- จัดพิธีกวนข้าวทิพย์

4 แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง นักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน 100,000 องค์กรปกครอง ส านักการศึกษา

ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย กีฬา/กรีฑา ในระดับภาคตะวันออก ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็น

รอบคัดเลือก ระดับภาค จ านวน 150 คน เจ้าภาพ

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง นักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน 50,000 องค์กรปกครอง ส านักการศึกษา

ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย กีฬา/กรีฑา ในระดับประเทศ ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็น

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จ านวน 70 คน เจ้าภาพ

6 สวดมนต์ข้ามปีเพ่ือความเป็นสิริมงคล ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดจันทบุรี 20,000  -วัดป่าคลองกุ้ง ส านักการศึกษา

เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ จ านวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม  -วัดใหม่

สวดมนต์ข้ามปี และท าบุญตักบาตร  -วัดตะบกเต้ีย

ในเช้าวันข้ึนปีใหม่ จ านวน 1 คร้ัง  -วัดโบสถ์เมือง

 -วัดกลาง

 -วัดสวนมะม่วง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ประชากร 500,000 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

เทศบาลเมืองจันทบุรี กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนท่ี 8, 9 และ 11) กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ในเขต

เทศบาลเมืองจันทบุรี จ านวน 17 ชุมชน

2 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ 162,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

จ านวน 29 คน

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ ให้เงินช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ 4,456,800 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

จ านวน 464 คน

4 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 30,662,400 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ได้รับเงินเบ้ียยังชีพตามหลักเกณฑ์

จ านวน 3,906 คน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  งบกลาง

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมอาชีพระยะส้ันให้กับประชาชน จัดอบรมอาชีพระยะส้ันให้กับ 250,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้สนใจ จ านวน 24 รุ่น ๆ ละ 100 คน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 10,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

จังหวัดจันทบุรี โดยการออกส ารวจแหล่งท่องเท่ียว

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และ

จังหวัดจันทบุรี 

2 รถไฟ (โบก้ีพ่วงลาก) บริการนักท่องเท่ียว บริการนักท่องเท่ียว คณะศึกษาดูงาน 10,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ในเขตเทศบาล ประชาชน ด้วยรถไฟผ่านแหล่ง

ท่องเท่ียวและสถานท่ีทางวัฒนธรรม

และย่านการค้าในเมืองจันทบุรี

3 ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูล 90,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ด้านการท่องเท่ียวในเขตเทศบาล

แผนท่ี (ไทย-อังกฤษ) จ านวน 3,000

เล่ม

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 จัดนิทรรศการท่องเท่ียวประจ าปี จัดนิทรรศการท่องเท่ียวร่วมกับ 20,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเผยแพร่ของดี

เมืองจันท์และผลไม้ จ านวน 1 คร้ัง

5 ประสานความร่วมมือเผยแพร่ จัดท าเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ 15,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว หรือเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเก่ียวกับ

เทศบาลเมืองจันทบุรี กิจกรรมการท่องเท่ียว การจัด

งานเทศกาลต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองจันทบุรีและจังหวัดจันทบุรี

จ านวน 12 คร้ัง

6 ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยรถราง จัดรถรางน าชมเมืองจันทบุรี ไปยัง 90,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

บริการนักท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคัญใน

เมืองจันทบุรี เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อบรมมัคคุเทศก์น้อย จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริการ 52,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

น าเท่ียว การเป็นเจ้าบ้านท่ีดีแก่เด็ก

และเยาวชน จ านวน 30 คน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการ 20,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ผู้บริหารท้องถ่ิน เทศบาลเมืองจันทบุรี เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก เมืองจันทบุรี

สภาท้องถ่ิน รวมถึงเลือกต้ังแทนต าแหน่ง

ท่ีว่าง 

2  กิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล และกิจกรรม 5,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 450 คน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จัดอบรมพนักงานเทศบาล 20,000 ส านักงานเทศบาล กองการเจ้าหน้าท่ี

แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

บริการประชาชน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการ

บริการประชาชน  จ านวน 80 คน

4 ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล คัดเลือกพนักงานเทศบาล จ านวน 1 คน 10,000 ส านักงานเทศบาล กองการเจ้าหน้าท่ี

การปฏิบัติงานของบุคลากร ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน และ

(พนักงานดีเด่น) พนักงานจ้าง จ านวน 1 คน 

จ านวน 1 คร้ัง ท่ีมีผลงานดีเด่น 

จ านวน 3 คน และท่ีมีผลงาน

ชมเชย จ านวน 18 คน

5 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและระยะเวลา 12,000 เขตเทศบาล ส านักคลัง

ด้านภาษีท้องถ่ิน การช าระภาษีท้องถ่ินแก่ผู้อยู่ในข่าย

ช าระภาษี จ านวน 2 ป้าย

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 2,000 ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

รับช าระภาษี  จ านวน 1 คร้ัง

7 บริการเคล่ือนท่ีภาษีสัญจร ออกให้บริการรับช าระภาษี 2,000 เขตเทศบาล ส านักคลัง

ตามจุดต่างๆ จ านวน 50 คร้ัง

8 ส ารวจป้ายท่ัวเขตเทศบาล ส ารวจข้อมูลการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ 10,000 เขตเทศบาล ส านักคลัง

ป้ายท่ัวเขตเทศบาล จ านวน 7 โซน

9 ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให้กับพนักงาน 5,000 ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

ส านักการคลัง ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง

จ านวน 1 คร้ัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลการเปล่ียนแปลง 10,000 ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

ทรัพย์สิน เก่ียวกับป้าย โรงเรือน ท่ีดินท่ีส ารวจ

พบตามโครงการส ารวจป้ายท่ัวเขต

เทศบาล จ านวน 7 โซน

11 จัดท าข้อมูลโปรแกรมแผนท่ีภาษีและ บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 5,000 ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ตามโปรแกรม LTAX 3000

(ดิจิตอล)  จ านวน 600 รายการ

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและระยะเวลา 3,000 เขตเทศบาล ส านักคลัง

ภาษีท้องถ่ิน การช าระภาษีท้องถ่ินแก่ผู้อยู่ในข่าย

ช าระภาษี จ านวน 8 ช่องทาง

1.จัดท าส่ือเผยแพร่ฯ (แผ่นพับ)

2.เสียงตามสาย (ภายใน, ภายนอก)

3.ประชาสัมพันธ์ทางเคเบ้ิลทีวีฯ

4.จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง

5.เว็บไซต์

6.จดหมายข่าว

7.หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี

8.ป้ายคอมพิวเตอร์ (LED)

พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 เผยแพร่ความรู้ผ่านรายการ ออกอากาศผ่านระบบเสียงไร้สาย 1,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

เสียงไร้สาย เดือนละ 20 คร้ัง และงบประมาณ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-17)

14 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับ จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล 1,000 อาคารเฉลิม กองยุทธศาสตร์

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 ร่วมกับงานการเจ้าหน้าท่ี พระเกียรติฯ และงบประมาณ

(ชุมชนย่อยท่ี 2) จ านวน 1 คร้ัง

15 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ จัดอบรมประชาชนร่วมกับ อ.ส.ม. 1,000 วัดใหม่ กองยุทธศาสตร์

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 หรือคณะกรรมการชุมชน เมืองจันทบุรี และงบประมาณ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-17) จ านวน 1 คร้ัง

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 16,050 ส านักงานเทศบาล กองยุทธศาสตร์

(Network Device) ของเทศบาล (Network Device) ของเทศบาล เมืองจันทบุรี และงบประมาณ

เมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี ให้พร้อมใช้งาน จ านวน

4 คร้ัง

17 ผลิตส่ือวีดีทัศน์แนะน า จัดท าวีดิทัศน์แนะน าเทศบาลเมือง 40,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี ท่ีมีเน้ือหาถูกต้อง รูปแบบ และงบประมาณ

ทันสมัย จ านวน 11 ชุด

18 จัดท าวารสาร "สารจันทบูร" จัดพิมพ์วารสาร ราย 2 เดือน 132,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ราย 2 เดือน จ านวน 6 คร้ังๆ ละ 2,000 เล่ม และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของเทศบาล น าผลงานกิจกรรมของเทศบาลและ 3,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

และคณะผู้บริหารทางส่ือต่างๆ คณะผู้บริหาร เผยแพร่ผ่านส่ือเคเบิล และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) จอ LED และใน Social network

จ านวน 4 คร้ัง

20 ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 3,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

และปราบปรามยาเสพติด ท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) ประชาสัมพันธ์  จ านวน 30 คร้ัง

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 ประชาสัมพันธ์งานวันเทศบาล ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 1,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

(ชุมชนท่ี 1-17) ท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คร้ัง

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

22 ประชาสัมพันธ์กีฬา ประเพณี ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 3,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

วัฒนธรรม และการศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์งานละ 2 ป้าย/ และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 3,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

บรรเทาสาธารณภัย ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 17 ป้าย และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) (ผลิตสต๊ิกเกอร์ จ านวน 5,000 แผ่น

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

24 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์แม่น้ า ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ท า 1,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

จันทบุรีและทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) ประชาสัมพันธ์  จ านวน 30 คร้ัง

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 ประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาด ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ท า 2,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และงบประมาณ

บ้านเมือง ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง

(ชุมชนท่ี 1-17) โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

26 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ท า 2,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ลดอุบัติเหตุทางถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความ ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ท า 2,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

28 ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึก ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ท า 2,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ในการรักษาทรัพย์สมบัติของทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และงบประมาณ

ราชการ ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง 

(ชุมชนท่ี 1-17) โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกัน ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ท า 1,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

โรคติดต่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง 

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

30 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ท า 1,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และงบประมาณ

แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง

(ชุมชนย่อยท่ี 1-17) โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 ร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียนทาง 10,000 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองจันทบุรี เว็บไซต์เทศบาลเมืองจันทบุรี และงบประมาณ

www.chanmunic.go.th จ านวน 1 ช่องทาง

(ชุมชนย่อยท่ี 1-17)

32 เทศบาลพบประชาชน สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและ 38,520 เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

(ชุมชนท่ี 1-17) หัวหน้าส่วนงานท่ีเก่ียวข้องและ และงบประมาณ

เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

จ านวน 48 คร้ัง

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาประสิทธิภาพในการ อบรมบุคลากร ส านักสาธารณสุข 5,000 ส านักสาธารณสุข ส านักสาธารณสุข

ปฏิบัติหน้าท่ีส านักสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 คร้ัง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม

2 นานาสาระการเรียนรู้ จัดบอร์ดนานาสาระการเรียนรู้ 3,000 ส านักสาธารณสุข ส านักสาธารณสุข

จ านวน 6 คร้ัง และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ้างเหมาบริการเพ่ือรักษาความสะอาด ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน 3,290,400 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมือง เก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณถนน และส่ิงแวดล้อม

จันทบุรี ทางเท้า และท่ีสาธารณะประโยชน์

(แผนชุมชนท่ี 11) ในเขตทศบาลเมืองจันทบุรี พ้ืนท่ี

ปีละ 10.25 ตารางกิโลเมตร

2 จ้างเหมาบริการเพ่ือท าความสะอาด ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนเข้ามา 1,127,100 เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

ถนน ทางเท้า ท่ีหรือทาง ด าเนินการท าความสะอาดถนน และส่ิงแวดล้อม

สาธารณประโยชน์ ทางเท้า ท่ีหรือทางสาธารณประโยชน์

(แผนชุมชนท่ี 11) ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ระยะทาง

ไม่น้อยกว่า 9,500 เมตร

พ.ศ.2565

แผนงาน  เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จ้างเหมาบริการยามดูแลรักษา ด าเนินการจ้างเหมาบริการยาม 912,000 สวนสาธารณะ กองช่าง

ความปลอดภัยในสวนสาธารณะ เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยใน สมเด็จพระเจ้าตากสิน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้า มหาราชและสวน

และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตากสินมหาราช และสวนสาธารณะ สาธารณะเฉลิม

ร.9 (พระยืน) เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) พระเกียรติ ร.9

จ านวน 4 คน (พระยืน)

พ.ศ.2565

แผนงาน  เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จัดอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน 50,000 ศาลาเฉลิม กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชนและท่ีปรึกษา นอกสถานท่ีให้แก่คณะกรรมการ พระเกียรติฯ

คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล ชุมชนและท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

เมืองจันทบุรี ชุมชน ท้ัง 17 ชุมชน

2 จัดท าแผนพัฒนาชุมชน จัดอบรมเพ่ือช้ีแจงการจัดท า 5,000 ศาลาเฉลิม กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม พระเกียรติฯ

ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

จ านวน 17 ชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดต้ังจุดตรวจและบริการประชาชน 60,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองจันทบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล เมืองจันทบุรี

สงกรานต์

2 ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 6,336,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลเมือง (CCTV) รายละเอียด ดังน้ี เมืองจันทบุรี

จันทบุรี  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความ

ปลอดภัยท่ัวไป และงานอ่ืนๆ มีความ

ละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า

2,073,600 pixel มี frame rate

ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที จ านวน

168 ตัว (รายละเอียดตามกระทรวง

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ

และงานอ่ืนๆ มีความละเอียดภาพ

สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

มี frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพ

ต่อวินาที จ านวน 12 ตัว

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

 -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

(Network Video Recorder) แบบ

32 ช่อง จ านวน 8 เคร่ือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

 -อุปกรณ์สลับสัญญาณ PoE Industial

แบบภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์

จ่ายไฟ จ านวน 40 เคร่ือง

(ราคาตามท้องตลาด)

 -อุปกรณ์แปลงสัญญาณ

Media Converter 

แบบ 10/100/1,000

จ านวน 40 เคร่ือง

(ราคาตามท้องตลาด)

 -โมดูล SFP 1.25 G LC Dual Core

จ านวน 80 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

 -สายไฟเบอร์ออฟติกส าเร็จรูป

Patch Cord Fiber Optical

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวน 40 เส้น ๆ ละ 3 เมตร

 -สายแลน UTP Cable CAT6

จ านวน 3,000 เมตร

 -สายไฟเบอร์ออฟติก 12 Core

Single Mode จ านวน 1,000 เมตร

 -พร้อมติดต้ังและเซ็ตระบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ้างเหมาบริการคนงานประจ า ด าเนินการจ้างเหมาเอกชนให้บริการ 3,000,000 โรงฆ่าสัตว์ ส านักสาธารณสุข

โรงฆ่าสัตว์ คนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ ปฏิบัติงาน เทศบาลเมือง และส่ิงแวดล้อม

ในโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐาน จันทบุรี

กรมปศุสัตว์ของเทศบาลเมืองจันทบุรี

จ านวน 25 คน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  การพาณิชย์

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรศึกษำ

   แผนงานการศึกษา 1 25.00 22,166,100 97.29  -ส านักการศึกษา

รวม 1 25.00 22,166,100 97.29

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลอุดหนุนงบประมำณให้หน่วยงำนอ่ืน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   แผนงานเคหะและชุมชน 1 25.00 177,950 0.78  -กองช่าง

รวม 1 25.00 177,950 0.78

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลอุดหนุนงบประมำณให้หน่วยงำนอ่ืน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 25.00 100,000 0.44  -ส านักปลัดเทศบาล

   แผนงานสาธารณสุข 1 25.00 340,000 1.49  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 50.00 440,000 1.93

4 100.00 22,784,050 100.00

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลอุดหนุนงบประมำณให้หน่วยงำนอ่ืน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

รวมท้ังหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ 22,166,100  -ร.ร.สฤษดิเดช ส านักการศึกษา

โรงเรียนและสถานรับเล้ียงเด็ก  -ร.ร.อนุบาลจันทบุรี

จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  -ร.ร.สังกัดกอง

 -โรงเรียนสฤษดิเดช บัญชาการต ารวจ

 -โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ตระเวนชายแดน

 -โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ  -สถานรับเล้ียงและ

ต ารวจตระเวนชายแดน พัฒนาเด็กเนินเอฟเอ็ม

 -สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก

เนินเอฟเอ็ม

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

แผนงาน  การศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า 177,950 ถนนภายในชุมชน กองช่าง

บริเวณถนนภายในชุมชน ส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ท าการ บ้านม่ันคง

บ้านม่ันคงบ้านล่างพูนทรัพย์ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ บ้านล่างพูนทรัพย์

(ชุมชนท่ี 10) ถนนภายในชุมชนบ้านม่ันคงบ้านล่าง

พูนทรัพย์ ระยะทาง 762.00 เมตร

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน  เคหะและชุมชน



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 100,000          เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

แก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส. ท่ีท าการปกครองจังหวัด (ศอ.ปส.

จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี) เพ่ือด าเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด จ านวน 1 คร้ัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พระราชด าริด้านสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณให้ทุกชุมชน 340,000          ชุมชนทุกแห่ง ส านักสาธารณสุข

เพ่ือจัดท าโครงการพระราชด าริ และส่ิงแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนสังคมและทรัพยำกรมนุษย์

   แผนงานสาธารณสุข 4 23.53 - -  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 4 23.53 - -

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 70.59 - -  -กองการเจ้าหน้าท่ี

 -ส านักคลัง

 -ส านักปลัดเทศบาล

 -กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

   แผนงานสาธารณสุข 1 5.88 - -  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 13 76.47 - -

-

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

รวมท้ังหมด 17 100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ

-



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก ส ารวจและติดตามเย่ียมบ้านหญิง - เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(แผนชุมชนท่ี 6) ต้ังครรภ์ มารดา/ทารกหลังคลอด และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 100 คน

2 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน -ตรวจสุขภาพ ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง - เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(แผนชุมชนท่ี 9) เด็กอายุ 6-14 ปี จ านวน 13 โรงเรียน และส่ิงแวดล้อม

-สุ่มตรวจภาวะโลหิตจางในนักเรียน

ประถมศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ -ส ารวจและบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ - เขตเทศบาล ส านักสาธารณสุข

พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน -จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนท่ี 9) ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจคัดกรอง

สุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพเฉพาะโรค

ป้องกันโรค การเฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการ จ านวน 17 ชุมชน

4 ท าอย่างไรให้ลูกฟันดี ให้ค าแนะน าผู้ปกครองท่ีพาลูกมา - ศูนย์บริการ ส านักสาธารณสุข

(แผนชุมชนท่ี 9) ฉีดวัคซีน จ านวน 17 ชุมชน สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอาสาท าความดี หาอาสาสมัครของแต่ละหน่วยงาน - พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล กองการเจ้าหน้าท่ี

มาท าความสะอาดพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

เทศบาล โดยผลัดเปล่ียนหมุนเวียน

ไปตามแต่ละหน่วยงาน จ านวน 18 คร้ัง

2 ห้ิวป่ินโตเข้าวัดในวันพระ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล - เขตเทศบาล กองการเจ้าหน้าท่ี

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง จัดหา

อาหารคาวหวาน ไปวัดในเขตเทศบาล

ในวันพระ จ านวน 18 คร้ัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ให้บริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน ให้ค าปรึกษาแนะน าแผนท่ีภาษีและ - ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 70 คร้ัง

4 จัดเวรการให้บริการข้อมูลแผนท่ีภาษี ให้บริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน - ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

และทะเบียนทรัพย์สินช่วงพักกลางวัน ทรัพย์สินช่วงพักกลางวัน เป็นระยะเวลา

4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.)

5 การจัดเก็บภาษีป้าย จัดเก็บภาษีป้ายผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี - ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

ตามบัญชีแบบ ก.ค.1 จ านวน 1 คร้ัง

6 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง - ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีตามบัญชี

แบบ ก.ค.1 จ านวน 1 คร้ัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ตรวจสอบข้อมูลโรงเรือนปิด ส ารวจข้อมูลโรงเรือนปิดจากทะเบียน - ส านักงานเทศบาล ส านักคลัง

ของผู้มาย่ืนแบบช าระภาษี ทรัพย์สินท่ีแนบพร้อมแบบย่ืนแสดง

รายการ เพ่ือเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

จ านวน 1 คร้ัง

8 สัมมนาให้ความรู้ในการด าเนินการ ให้ความรู้ข้อกฎหมาย ระเบียบท่ีใช้ - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ทางกฎหมาย ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ

จ านวน 1 คร้ัง

9 คลินิกกฎหมาย ให้ค าปรึกษาในข้อกฎหมายต่างๆ แก่ - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล

เมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานราชการอ่ีน ในวันและเวลา

ราชการ จ านวน 100 คร้ัง

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 กฎหมายน่ารู้ ให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ แก่ - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ประชาชนผ่านเสียงไร้สาย จ านวน

12 คร้ัง

11 บทความทางกฎหมาย ให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ แก่ - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ประชาชน จ านวน 6 คร้ัง

12 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ - เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ จ านวน 30 คร้ัง และงบประมาณ

(ชุมชนท่ี 1-17) โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร วัดควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร - ส ำนักสำธำรณสุข ส ำนักสำธำรณสุข

ส ำนักสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ของส ำนักสำธำรณสุข และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

จ ำนวน 1 คร้ัง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน  สาธารณสุข

ท่ี โครงการ สถานท่ีด าเนินการ



คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 26.31 36,300 8.03  -กองการเจ้าหน้าท่ี

 -ส านักปลัดเทศบาล

 -กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

 -หน่วยตรวจสอบภายใน

รวม 5 26.31 36,300 8.03

จ ำนวนครุภัณฑ์

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

หน่วยด ำเนินกำร

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงำน



คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 31.58 73,500 16.25  -กองการเจ้าหน้าท่ี

 -ส านักปลัดเทศบาล

 -กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 15.79 27,000 5.97  -ส านักสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

จ ำนวนครุภัณฑ์



คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

    2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 10.53 19,500 4.31  -กองสวัสดิการสังคม

รวม 11 57.90 120,000 26.53

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงำน จ ำนวนครุภัณฑ์ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565



คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 15.79 296,000 65.44  -ส านักปลัดเทศบาล

รวม 3 15.79 296,000 65.44

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

100.00รวมท้ังหมด 19

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงำน จ ำนวนครุภัณฑ์ หน่วยด ำเนินกำร

452,300 100.00



1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ หน่วยงำน

(บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอ้ีส านักงาน บุนวม มีพนักพิง ขาเหล็ก 4,700 ส านักงานเทศบาล กองการเจ้าหน้าท่ี

ล้อหมุนได้ มีท่ีเท้าแขวน ปรับสูง-ต่ าได้

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

2 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง 15,200 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

3 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต (พร้อมกระจก) 7,200 ส านักงานเทศบาล กองการเจ้าหน้าท่ี

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2565
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ.2564



1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

    1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ หน่วยงำน

(บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เก้าอ้ีส านักงาน บุนวม มีพนักพิง ขาเหล็ก 4,700 ส านักงานเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ล้อหมุนได้ มีท่ีเท้าแขวน ปรับสูง-ต่ าได้ และงบประมาณ

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

5 ตู้เอกสารเหล็ก บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ส านักงานเทศบาล หน่วยตรวจสอบ

4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ ภายใน

(ราคาตามท้องตลาด)

รวม 5 - 36,300

พ.ศ.2565
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ.2564



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 ส านักงานเทศบาล กองการเจ้าหน้าท่ี

(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

2 เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 8,900 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

พ.ศ.2565
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 20,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที)

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง 7,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

5 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม 7,500 ส านักงานเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และงบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

พ.ศ.2565
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบท่ี 1 จ านวน 5 ตัว 27,000 ส านักงานเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ไร้สาย (Access Point) (รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ และงบประมาณ

ก าหนด)

รวม 6 - 73,500

พ.ศ.2565
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ 17,000 ส านักงานเทศบาล ส านักสาธารณสุข

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 และส่ิงแวดล้อม

เคร่ือง (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม 7,500 ส านักงานเทศบาล ส านักสาธารณสุข

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 2,500 ส านักงานเทศบาล ส านักสาธารณสุข

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ และส่ิงแวดล้อม

ก าหนด)

รวม 3 - 27,000

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ 17,000 ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 

เคร่ือง (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 2,500 ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

รวม 2 - 19,500

พ.ศ.2565
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2564



3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ ชนิดมือถือ ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ 120,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

 VHF/FM จ านวน 10 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

2 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ ชนิดประจ าท่ี ขนาดก าลังส่ง 10 วัตต์ 56,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

 VHF/FM จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

3 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ ชนิดติดรถยนต์ ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ 120,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

 VHF/FM จ านวน 5 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

รวม 3 - 296,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค

  แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 7 100.00 700,000 100.00  -ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเมืองจันทบุรี

รวม 7 100.00 700,000 100.00

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 1 100.00 - -  -ส านักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัด

จันทบุรี

รวม 1 100.00 - -

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  บริหำรจัดกำรงำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม

   และกำรน ำภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรน ำทุนทำงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

   มำสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

   แผนงาน  ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 26 96.30 633,000 98.44  -ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดจันทบุรี

รวม 26 96.30 633,000 98.44

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์  เสริมสร้ำงพัฒนำและขยำยองค์กรเครือข่ำยด้ำน

   ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม

   แผนงาน  เสริมสร้าง พัฒนาและขยายองค์กรเครือข่าย 1 3.70 10,000 1.56  -ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดจันทบุรี

รวม 1 3.70 10,000 1.56

รวมท้ังหมด 27 100.00 643,000 100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

  แผนงาน  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบ้ิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 100.00 46,471,455.33 100.00  -ส านักงานการไฟฟ้า

     1 ถนน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาคจังหวัด

จันทบุรี

รวม 1 100.00 46,471,455.33 100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

  แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12 66.66 102,300 55.36 ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดจันทบุรี

รวม 12 66.66 102,300 55.36

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

  แผนงาน  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 3 16.67 23,700 12.82 ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดจันทบุรี

รวม 3 16.67 23,700 12.82

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565



จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

  แผนงาน  บูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 3 16.67 58,800 31.82 ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดจันทบุรี

รวม 3 16.67 58,800 31.82

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

รวมท้ังหมด 18 100.00 184,800 100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจันทบุรี



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

1 ค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด 1.ลงพ้ืนท่ีคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ 100,000 พ้ืนท่ีเส่ียงในเขต เทศบาล/

Antigen Test Kit โควิด Antigen Test Kit ต าบลท่ีรับผิดชอบ สนง.สาธารณสุขอ าเภอฯ

2.ผลตรวจเป็นบวกจากการคัดกรอง

เชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test

Kit ส่งตรวจยืนยันซ้ าด้วยวิธี RT-PCR

3.ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการ

ระบาด/ป้องกันการติดเช้ือโรคโควิด-19

2 ติดตามเฝ้าระวังผู้ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ี 1.คัดกรองค้นหาจัดท าทะเบียนบุคคลท่ี 20,000 พ้ืนท่ีเส่ียงในเขต เทศบาล/ผู้น าชุมชน/

อ่ืน (พ้ืนท่ีเส่ียงสูงตามประกาศฯ ศบค.) เดินทางมาจากต่างพ้ืนท่ี ต าบลท่ีรับผิดชอบ อสม./

2.ด าเนินการคัดกรองติดตามและเฝ้า สนง.สาธารณสุขอ าเภอฯ

ระวังในรายท่ีตรวจพบว่ามีภาวะเส่ียง

ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

3.ให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากสภาวะ

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (COVID-19)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทบุรี

แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค



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

3 ติดตามและควบคุมเพ่ือสังเกตการเร่ิม 1.จัดท าทะเบียนและคัดกรอง 100,000 พ้ืนท่ีเส่ียงในเขต เทศบาล/ผู้น าชุมชน/

ป่วยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 2.คัดแยกบุคคลโดยการควบคุมเพ่ือ ต าบลท่ีรับผิดชอบ อสม./

(COVID-19) สังเกตการเร่ิมป่วย ตามแนวทางของ สนง.สาธารณสุขอ าเภอฯ

กรมควบคุมโรค

3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรค

(COVID-19) ส าหรับใช้ในพ้ืนท่ีควบคุม

เพ่ือสังเกตการเร่ิมป่วย

4 ป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 1.รณรงค์เร่ืองการป้องกันการแพร่ระบาด 50,000 พ้ืนท่ีเส่ียงในเขต เทศบาล/ผู้น าชุมชน/

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลท่ีรับผิดชอบ อสม./

จัดการขยะติดเช้ือในบ้านและชุมชน (COVID-19) สนง.สาธารณสุขอ าเภอฯ

2.จัดอบรม/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

กับประชาชนในการคัดแยกขยะ การ

จัดเก็บและการก าจัดขยะติดเช้ืออย่าง

ถูกวิธี ตามแนวทางกฎกระทรวงว่าด้วย

การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2545

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมล าดับ

ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค



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

3.สนับสนุนการด าเนินการคัดแยกขยะ

การจัดเก็บ และการก าจัดขยะติดเช้ือ

โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการ

ติดเช้ือ

5 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 1.ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกัน 200,000 พ้ืนท่ีเส่ียงในเขต เทศบาล/ผู้น าชุมชน/

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส ต าบลท่ีรับผิดชอบ อสม./

พ้ืนท่ีเขตเทศบาล โคโรนา 2019 (COVID-19) สนง.สาธารณสุขอ าเภอฯ

2.สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง

สอบสวนและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือ ตาม

แนวทางในการสวบสวนโรคและควบคุม

โรค

3.การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค

4.ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สถานการณ์ และรายงานตามล าดับต่อไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค



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

6 สนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวก 1.เตรียมความพร้อมด้านอัตราก าลัง 30,000 หน่วยฉีดวัคซีน เทศบาล/ผู้น าชุมชน/

ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีร่วมกับหน่วยงาน เชิงรุกในพ้ืนท่ี อสม./

การป้องกันและควบคุมโรค (การเข้าถึง ท่ีเก่ียวข้อง สนง.สาธารณสุขอ าเภอฯ

การฉีดวัคซีน) 2.จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย ประสานงาน

กับเจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน และอสม. ในการ

ประชาสัมพันธ์การเคล่ือนย้ายกลุ่ม

เป้าหมายมารับการฉีดวัคซีนตามก าหนด

เวลา

3.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากาก/

เจลแอลกอฮอล์) ระหว่างเดินทางจัด

เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับ-ส่งและควบคุมให้มี

การปฏิบัติตามหลัก Social Distancing

7 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัส 1.ก าหนดมาตรการและด าเนินการจัดการ 200,000 ตลาดสด/ตลาดนัด เทศบาล/ผู้น าชุมชน/

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดสด/ ด้านสุขอนามัยในตลาดสด/ตลาดนัด อสม./

ตลาดนัด 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้แก่ผู้จ าหน่าย สนง.สาธารณสุขอ าเภอฯ

อาหารและสินค้าในการจัดการขยะ

พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564



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

3.การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน

โรค การท าความสะอาดบริเวณพ้ืน

ทางเดิน แผงจ าหน่ายสินค้า

4.จัดจุดคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า ผู้ซ้ือ และ

ประชาชนท่ัวไป

5.ให้ความรู้ผู้จ าหน่ายอาหารและสินค้า

ในการปฏิบัติป้องกันตนเองด้วยการล้างมือ

อย่างสม่ าเสมอด้วยน้ าและสบู่ สวม

หน้ากากอนามัย หลักปฏิบัติตนเองหากมี

อาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหน่ือย

หอบ ให้หยุดงาน

6.ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด

Antigen Test Kit ในกลุ่มผู้ขายและ

แรงงาน

ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

แผนงาน  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหา - เทศบาลเมืองจันทบุรี พัฒนาสังคม

รายครัวเรือน ทางสังคมกลุ่มเปราะบางครัวเรือน และความม่ันคง

ลงสมุดพกครอบครัว เพ่ือน าข้อมูลมา ของมนุษย์ จ.จันทบุรี

วิเคราะห์สภาพปัญหา น าไปสู่การเฝ้า

ระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อม

หาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือ

ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จ านวน 308 คน 108 ครัวเรือน

แผนงาน   -

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

1 ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ส านักงาน รณรงค์ส่งเสริมให้ส านักงานวัฒนธรรม - สวจ.จบ. สวจ.จบ

วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีเป็นองค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ พอเพียง วิสัย สุจริต จิตอาสา

2 มหกรรมแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม แสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 50,000 สวนสาธารณะ สวจ.จบ.

พ้ืนบ้าน เฉลิมพระเกียรติ ร.9

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาด้าน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 50,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

วัฒนธรรม เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

4 สร้างความคุ้มกันของสังคมในมิติ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัคร 30,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

วัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรม เมืองจันทบุรี และ

สร้างการรู้เท่าทันส่ือ การสร้างค่านิยม พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

การเฝ้าระวังด้านวัฒนธรรม จันทบุรี

5 พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยการ 15,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

จังหวัดจันทบุรี รณรงค์การใช้ส่ือ การรู้เท่าทันส่ือ และ เมืองจันทบุรี และ

มอบรางวัลให้แก่ส่ือท่ีสร้างสรรค์สังคม พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

6 ขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วม 50,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2565) ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมืองจันทบุรี และ

ในหน่วยงาน/ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

7 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ จัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึก 40,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

8 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ รณรงค์ - ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

เล่นสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

9 พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง 50,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

10 ขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน องค์กร - ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

การอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้จังหวัด ทุกภาคส่วนให้ร่วมด าเนินการขับเคล่ือน เมืองจันทบุรี และ

จันทบุรี แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านฯ พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

11 รณรงค์การใช้ผ้าไทยตามมาตรการส่งเสริม ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล องค์กร ให้ - ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง เมืองจันทบุรี และ

จังหวัดจันทบุรี เป็นประจ าทุกวันศุกร์ พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

12 ส ารวจศิลปินพ้ืนบ้าน ส ารวจศิลปินพ้ืนบ้านในจังหวัดจันทบุรี - ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

13 รณรงค์ดูแลรักษามรดก ศิลปวัฒนธรรม ดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 30,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

ของชาติ เน่ืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

14 ปรับปรุงพัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อม พัฒนาส านักงานตามหลัก 5ส. - สวจ.จบ. สวจ.จบ.

ในส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

15 เมืองจันท์ พันปี วิถีไทย เน่ืองในวันอนุรักษ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี จัดนิทรรศการ 30,000 วิทยาลัยนาฏศิลป สวจ.จบ.

มรดกไทย จังหวัดจันทบุรี การแสดงทางวัฒนธรรม จ าหน่าย จันทบุรี

อาหารพ้ืนบ้าน พ้ืนถ่ิน

16 เยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นดนตรีไทย 5,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

17 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานศาสนพิธี อบรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้าน 40,000 โรงแรม สวจ.จบ.

และมารยาทไทย จังหวัดจันทบุรี มารยาทไทย นิวแทรเวิลลอดจ์

18 สวดมนต์ข้ามปีวิถีใหม่ เสริมสิริมงคล สวดมนต์ข้ามปี 30,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

ท่ัวไทย ในรูปแบบ New Normal เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

19 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนศึกษา 33,000 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง สวจ.จบ.

หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา

20 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในวันส าคัญ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรม 50,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

ทางศาสนา และปฏิบัติธรรม ในวันส าคัญทางศาสนา เมืองจันทบุรี และ

(วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา) จันทบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

21 พัฒนาศูนย์ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา - ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

วัฒนธรรม เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

22 สืบสาน ส่งเสริม ประเพณี จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมประเพณี 30,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

ลอยกระทง เมืองจันทบุรี และ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

23 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร และงาน 30,000 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สวจ.จบ.

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี รัฐพิธี สมเด็จพระเจ้าตากสิน

พันปีหลวง มหาราช

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  บริหารจัดการงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน การน าทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

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

24 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร และงาน 20,000 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สวจ.จบ.

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รัฐพิธี สมเด็จพระเจ้าตากสิน

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มหาราช

25 ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ จัดพิธีท าบุญตักบาตร และงานรัฐพิธี 30,000 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สวจ.จบ.

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช บรมนาถบพิตร มหาราช

26 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร และงาน 20,000 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สวจ.จบ.

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชโรตตมางกูร รัฐพิธี สมเด็จพระเจ้าตากสิน

สิริวิบูลยราชกุมาร เน่ืองในโอกาสวัน มหาราช

คล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565

จังหวัดจันทบุรี

แผนงาน  ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เสริมสร้าง พัฒนาและขยายองค์กรเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

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

1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพระราช ติดตามการด าเนินงานของสถาน 10,000 ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล สวจ.จบ.

บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ เมืองจันทบุรี และ

จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัด

จันทบุรี

แผนงาน  เสริมสร้าง พัฒนาและขยายองค์กรเครือข่าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา  -

แผนงาน   ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

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

1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน ด าเนินการโครงการและจัดกิจกรรม 46,471,455.33 ถนนเลียบเนิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1 จังหวัด 1 ถนน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล (แยกออกสิน- จังหวัดจันทบุรี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการน า แยกศาลากลางจังหวัด

สายไฟฟ้าลงดินและ/หรือปรับปรุงย้าย จันทบุรี)

แนวระบบไฟฟ้า ระยะทาง 1 กิโลเมตร อ.เมือง จ.จันทบุรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

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

1 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 1.จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านอาชีพ 12,800 สถานศึกษา ส านักงานจัดหางาน

และการศึกษาต่อ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2.ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

3.บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาด้าน

อาชีพ

4.เผยแพร่เอกสารการแนะแนวอาชีพ

2 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็ก 1.จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านอาชีพ 3,000 สถานพินิจพ้ืนท่ี ส านักงานจัดหางาน

และเยาวชนในสถานพินิจผู้ถูกคุมประพฤติ และการศึกษาต่อ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

และผู้ต้องขัง 2.ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

3.บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาด้าน

อาชีพ

4.เผยแพร่เอกสารเก่ียวกับการแนะแนวอาชีพ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

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

3 สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญบุคลากร 21,000 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

หรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สัมมนาเพ่ือให้ความรู้และแลกเปล่ียน

ข้อมูลเก่ียวกับข่าวสารตลาดแรงงานและ

ข้อมูลอ่ืนๆ

4 ศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร 1.จัดท าข้อมูลความต้องการแรงงานของ 9,000 ส านักงานจัดหางาน ส านักงานจัดหางาน

นายจ้าง/สถานประกอบการ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สมัครงานท่ีมารับ

บริการเกิน 3 คร้ัง โดยจัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการประกอบอาชีพ

5 แนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณี 1.รับข้ึนทะเบียนหางานและรับรายงานตัว - ส านักงานจัดหางาน ส านักงานจัดหางาน

ว่างงาน ประชาชนท่ัวไป 2.แนะน า/ให้ค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาส จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

การได้งานท าให้แก่ผู้ประกันตน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

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

6 เพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ 1.ฝึกอาชีพอิสระให้สอดคล้องกับความ 33,300 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

ต้องการของตลาด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกรับสมัครผู้ว่างงาน

ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานรอฤดูเก็บเก่ียวท่ี

ต้องการฝึกอาชีพอิสระเข้าร่วมกิจกรรม

3.จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้โดยการฝึก

ปฏิบัติ

7 ประชุมช้ีแจงให้ความรู้เร่ืองโครงการเพ่ิม จัดประชุมช้ีแจงให้ความรู้เร่ืองโครงการ 5,300 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส านักงานจัดหางาน

ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัว เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลัง

ภาคบังคับ จบการศึกษาภาคบังคับ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

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

8 ให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการ 1.ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 5,600 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

จัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job (Smart Job Center) ให้บริการ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Center) จัดหางาน

2.บริการแนะแนวอาชีพแก่ผู้สนใจ

ประกอบอาชีพอิสระ ทดสอบความพร้อม

ทางอาชีพ

9 นัดพบแรงงานย่อย 1.ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ 7,000 ส านักงานจัดหางาน ส านักงานจัดหางาน

รวบรวมต าแหน่งงาน จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2.ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

3.ข้ึนทะเบียนผู้สมัครงาน

4.นายจ้างสัมภาษณ์งาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

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

10 กิจกรรมจัดหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ 1.ประสานไปยังเรือนจ า ส ารวจข้อมูล 1,000 เรือนจ าจังหวัดจันทบุรี ส านักงานจัดหางาน

ผู้ต้องขังท่ีจะได้รับการพ้นโทษและต้องการ จังหวัดจันทบุรี

หางานท า เพ่ือจัดหาต าแหน่งงานว่าง

2.ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่างไปยัง

เรือนจ า

3.จัดวิทยากรแนะแนวให้ความรู้เร่ือง

เตรียมความพร้อมในการสมัครงานรวมท้ัง

ให้ค าปรึกษาเร่ืองอาชีพ

4.ข้ึนทะเบียนหางานส าหรับผู้พ้นโทษท่ี

ต้องการหางาน

11 ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน 1.ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ 1,900 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

รวบรวมต าแหน่งงาน Part-Time จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ส าหรับกลุ่มยุวแรงงาน

2.ข้ึนทะเบียนหางานและติดตามการ

บรรจุงาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

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

12 จัดหางานให้คนพิการมีงานท า 1.ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ 2,400 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

รวบรวมต าแหน่งงานผู้พิการ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2.ข้ึนทะเบียนหางานผู้พิการ

3.จัดส่งข้อมูลผู้พิการเพ่ือสมัครและ

สัมภาษณ์งาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

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

1 จัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีย่ืนขอ ออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าว 4,100 ส านักงานจัดหางาน ส านักงานจัดหางาน

ใบอนุญาตท างาน จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2 ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวใน 9,400 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

ในสถานประกอบการ สถานประกอบการท่ีมีการจ้างคนต่างด้าว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

3 คุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและ ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชนและประชาชน 10,200 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

ลักลอบไปท างานต่างประเทศ ท่ัวไปท่ีสนใจเดินทางไปท างาน จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ต่างประเทศ ได้รับข้อมูลการเดินทางไป

ท างานต่างประเทศท่ีถูกวิธีและถูกกฎหมาย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนา       -

แผนงาน  บูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

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

1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ 1.ประสานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 16,000 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

ผู้สูงอายุ เพ่ือส ารวจผู้สูงอายุท่ีมีความประสงค์ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ฝึกอาชีพ

2.ด าเนินการฝึกอาชีพและจัดหาวิทยากร

ท่ีมีความเหมาะสม

2 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ อบรม/ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี 31,000 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

ผลิตภัณฑ์เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่ตลาด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ออนไลน์

3 สานพลังประชารัฐจัดหางานให้ 1.ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีความต้องการ 11,800 พ้ืนท่ีในเขต ส านักงานจัดหางาน

ผู้สูงอายุ ประกอบอาชีพหรือท างาน จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2.จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565


