
 

 

                   

                         



 

 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง 

ท่ีตั้งเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

ตั้งอยูในตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 

31 กิโลเมตร อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 

กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร 

เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนือ หลักเขตท่ี 1 เริ่มตั้งแตถนนสายโคกหมอตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน 15 ซาย ตามคันคลอง

ชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 2 ตรงประตรูะบายน้ํา เปนระยะทาง 1,165 เมตร   

ทิศตะวันออก หลักเขตท่ี 2 ไปทางทิศตะวันออกผานหลักเขตท่ี 3 ตรงสุดปลายคลองเปนแนวเสนตรงไป

จดกับถนนสายไปศรีประจนัต ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 13+500 เปนหลักเขตท่ี 4 ระยะทาง 1,970 เมตร   

หลักเขตท่ี 4 เปนแนวเสนตรงฝงตรงขามกับถนนสายไปศรีประจันตตรงไปตามถนนสายบานดอนตาล

เปนหลักเขตท่ี 5 ระยะทาง 730 เมตร 

ทิศใต หลักเขตท่ี 5 ยาวเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย กิโลเมตรท่ี 

22+850 หรือหางจากหลักกิโลเมตร 23 ไปทางทิศใต เปนระยะทางยาว 150 เมตร รวมระยะทาง 1,800 เมตร 

เปนหลักเขตท่ี 6 

ทิศตะวันตก หลักเขตท่ี 6 ยาวเปนเสนตรงผานถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย ไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย – สระกระโจม เปนหลักเขตท่ี 7 ระยะทางประมาณ 920 เมตร 

หลักเขตท่ี 7 ยาวเปนเสนตรงไปตามถนนสายโคกหมอถึงคลองชลประทานสาย 15 จดหลักเขตท่ี 1 

ระยะทางประมาณ 860 เมตร 

เขตการปกครอง   

เทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนสวนหนึ่งของตําบลดอนเจดีย มี 5 ชุมชน ประกอบดวย 

ประชากร ชาย หญิง รวม 

 ชุมชนไชยานุภาพ 277 ครัวเรือน 346 360 706 

 ชุมชนปราบไตรจักร 476 ครัวเรือน 439 507 946 

 ชุมชนสันติสุข 284 ครัวเรือน 281 244 525 

 ชุมชนดอนประดู 192 ครัวเรือน 239 263 502 

 ชุมชนถํ้าพระ 114 ครัวเรือน 176 198 374 

 รวม 1,343 ครัวเรือน 1,504 1,601 3,105 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 



3 

 

กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนในแตละชุมชน 

 

 

 
แผนท่ีแสดงแนวเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

 

ไชยานุภาพ 

277 

21% 

ปราบไตรจกัร 

476 

35% 

สนัติสุข 

284 

21% 

ดอนประดู่ 

192 

14% 

ถํ้าพระ 

114 

9% 
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ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีพระบรมราชานุสรณดอนเจดียตั้งอยูตรงใจกลางพ้ืนท่ีมีคูน้ําลอมรอบ                  

ตรงพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สภาพพ้ืนท่ี   

แบงไดเปน 2 สวน สวนหนึ่งเปนแหลงชุมชนเมืองเหมาะแกการคาขาย และอีกสวนหนึ่งเปนท่ีราบลุม 

เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว เปนตน 

ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีลักษณะอากาศคลายๆ กับอําเภออ่ืนๆ ของจังหวัด

สุพรรณบุรี คือ 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

 สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนชุมชนเมืองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มีการทํา

เกษตรกรรมในเปนบางสวน และบางสวนประกอบอาชีพรับจาง 

1. การคมนาคมขนสง 

 การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ และจังหวัด เปนเสนทางคมนาคมทางบก  

 สายสุพรรณบุรี  – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ  31 กิโลเมตร 

 สายศรีประจันต – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

 สายสามชุก      – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีถนนและซอยตางๆ มีสภาพเปนท้ังถนน คสล. และ

แอสฟลติกทุกสาย สามารถติดตอระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใกลเคียงไดสะดวกพอสมควร 

 ถนนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีท้ังหมด 37 เสน ประกอบดวย 

 ถนนแอสฟลทติก จํานวน 7 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จํานวน  29 เสน 

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 1 เสน 

2. การไฟฟา 

บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย รับบริการกระแสไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอดอนเจดีย ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใชไฟฟาสวนใหญเปนประเภทบานพักอาศัย รานคา สถานท่ี

ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 

3. การประปา 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน 
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4. การส่ือสารและการโทรคมนาคม 

 โทรศัพท 

 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 แหง 

 บริษัทแอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (AIS) จํานวน 1 แหง 

 เครือขายโทรศัพทในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

- AIS (เอไอเอส) หรือ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

- DTAC (ดีแทค) หรือ บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

- Truemove H (ทรูมูฟ เอช) หรือ บริษัท เรียลมูฟ จํากัด และ บริษัท เรียลฟวเจอร จํากัด 

 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

 บริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จํานวน 1  แหง 

 เครือขายอินเทอรเน็ตในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

- AIS (เอไอเอส)  

- DTAC (ดีแทค)  

- Truemove H (ทรูมูฟ เอช)  

- TOT4G ทีโอที 4 จี  

- 3BB (บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด) 

 เสียงตามสายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 1 แหง 

 หอกระจายขาวชุมชน  จํานวน 2 แหง 

 วิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  

ดานเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีสภาพเปนชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร

จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู 

และชุมชนถํ้าพระ สวนใหญประกอบอาชีพรับจางและทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง 

เลี้ยงสุกร เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เปนตน 

1. การเกษตร 

 พืชสําคัญท่ีมีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแก ขาว พืช ผักชนิดตางๆ และ                

ไมยืนตน เชน มะมวง เปนตน 

2. การประมง 

 มีการทําบอเลี้ยงกุง  จํานวน 5 ราย ในชุมชนดอนประดู 

3. การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยง สุกร กระบือ แพะ สําหรับประกอบอาชีพ และสวนใหญอยูในชุมชนดอนประดู 

โดยมีผูเลี้ยงสุกร จํานวน 1 ราย และเลี้ยงกระบือ แพะ จํานวน 2 ราย 
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4. การบริการ 

 สถานีบริการน้ํามัน 3 แหง 

 บริการแตงผมและเสริมสวย 18 ราน 

5. การทองเท่ียว 

 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาล เปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร คือ 

 พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 พระราชวังจันทรเกษม 

6. อุตสาหกรรม 

 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และเล็ก เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง โรงงานแปรรูปไก โรงงานผลิตอลูมิเนียม เปนตน 

7. การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 5 แหง 

 ตัวแทนบริษัทประกันภัย 3 แหง 

 ตลาดเอกชน 3 แหง 

 รานคา                                  234 แหง 

 รานคาปลีกสมัยใหม 6 แหง 

 ธนาคาร 4 แหง 

8. แรงงาน 

 สถานการณดานแรงงาน ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีประชากรรวมท้ังหมด จํานวน 3,088 คน มี

ประชากรผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ 15 ป – 60 ป) ท้ังหมด จํานวน 1,095 คน คิดเปนรอยละ 35.46 และผูไม

อยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป และ 61 ปข้ึนไป) มีจํานวน 1,993 คน คิดเปนรอยละ 64.54 จาก

สถานการณดังกลาว ทําใหเห็นวาประชากรในกลุมวัยทํางานมีจํานวนท่ีลดลง และกลุมผูท่ีไมอยูในวัยทํางานมี

จํานวนท่ีสูงข้ึน ขอมูลดังกลาวสงผลใหผูท่ีอยูในกลุมวัยทํางานตองดูแลผูท่ีไมอยูในวัยทํางานเฉลี่ย 1 คน ตอ 1.8 คน  
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ดานสังคม 

1. ชวงอายุและจํานวนประชากร 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีประชากรท้ังสิ้น 3,053 คน แบงแยกเปน ชาย 1,481 คน หญิง 1,572 คน  

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 5 ป 109 95 204 

6 – 10 ป 96 84 180 

11 – 15 ป 84 62 146 

16 – 20 ป 91 73 164 

21 – 25 ป 93 79 172 

26 – 30 ป 97 91 188 

31 – 35 ป 103 87 190 

36 – 40 ป 114 107 221 

41 – 45 ป 99 102 201 

46 – 50 ป 105 112 217 

51 – 55 ป 112 142 252 

56 – 60 ป 116 142 258 

61 ปข้ึนไป 262 398 660 

รวม 1,481 1,572 3,053 

 หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ปรามิดแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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84 คน 
91 คน 
93 คน 
97 คน 
103 คน 
114 คน 
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105 คน 
112 คน 
116 คน 

262 คน 
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26-30 ป 
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46-50 ป 
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56-60 ป 
61 ปขึ้นไป 
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142 คน 

112 คน 
102 คน 

87 คน 

91 คน 
79 คน 
73 คน 

62 คน 

84 คน 
95 คน 

หญิง ชาย 

398 คน 

142 คน 

107 คน 
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2. การศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูภายในเขตเทศบาลมีจํานวนท้ังสิ้น 4 แหง คือ  

 สังกัดเทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.ศธ) 

- โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย (กศน.) 1 แหง 

3. สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลดอนเจดีย 1 แหง 

 รานขายยา 6 แหง 

 คลินิก 3 แหง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  34 คน 

4. อาชญากรรม 

ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียพบคดีอาญากรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนสถิติยอนหลัง 3 ป (2559 – 2561) 

ป 2559 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 26 คดี 

ป 2560 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 33 คดี 

ป 2561 เกิดคดีอาชญากรรม จํานวน 41 คดี 

จากสถิติขอมูลคดีอาชญากรรมดังกลาว ทําใหเห็นวาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดียมีจํานวนคดี

อาชญากรรมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ในป 2560 สูงข้ึนจาก ป 2559 จํานวน 7 คดี คิดเปนรอยละ 26.92 และในป 

2561 สูงข้ึนจาก ป 2559 ถึง 15 คดี คิดเปนรอยละ 57.69 

5. ยาเสพติด  

สถิติขอมูลของผูกระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด ยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ป 2559 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 146 คดี 

ป 2560 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 208 คดี 

ป 2561 เกิดคดีเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 129 คดี 

จากสถิติขอมูลเก่ียวกับคดียาเสพติด เม่ือป 2559 เกิดคดี 146 คดี และเพ่ิมสูงข้ึนในป 2560 เปน 208 

คดี สูงข้ึน จํานวน 62 คดี คิดเปนรอยละ 42.46 แตในป 2561 เกิดคดี 129 คดี ลดลงจากป 2560 เหลือ 79 คดี 

คิดเปนรอยละ 37.98 

โดยเทศบาลตําบลดอนเจดียไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ดังนี้  

1) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตําบลดอนเจดีย (ศป.ปส.ทต.) 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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3) การจัดทําโครงการ กิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

6. การสังคมสงเคราะห     

การสงเคราะหการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ มีจํานวนท้ังสิ้น 588 คน โดยแบงตามข้ันบันไดได ดังนี้ 

ผูสูงอายุ อายุ 60 – 69 ป จํานวน 325 รายๆ ละ 600 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 70 – 79 ป จํานวน 172 รายๆ ละ 700 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 80 – 89 ป จํานวน  79 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

ผูสูงอายุ อายุ 90 ปข้ึนไป จํานวน  12 รายๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน 

การสงเคราะหการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 63 รายๆ ละ 800 บาทตอเดือน 

ผูปวยเอดสท่ีขอรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ จํานวน 6 รายๆ ละ 500 บาทตอเดือน 

ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1. การนับถือศาสนา 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในเขตเทศบาล จํานวน 2 

แหง คือวัดดอนเจดีย และวัดสวนไทรวนาราม 

2. ประเพณแีละงานประจําป 

 ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีประเพณีท่ีสืบเนื่องติดตอกันมา คือ ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 

งานประจําปท่ีมีกิจกรรมสืบเนื่องทุกป คือ งานอนุสรณดอนเจดีย งานศาลเจาพอหลักเมืองดอนเจดีย 

งานถือศีลกินเจดอนเจดีย 

3. ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มี 4 ดาน ดังนี้ 

1) ดานการเลานิทานพ้ืนบานไทยและการประดิษฐ 

2) ดานศิลปะจากธรรมชาติ 

3) ดานขนมไทย 

4) ดานการประกอบอาหาร 

4. สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 สินคาท่ีเปนเอกลักษณของเทศบาลตําบลดอนเจดีย คือ ขาวหลามพิลึก การถักไหมพรมเปนรูปองค

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้ําจิ้มมะขามรสเด็ด ตราแมจํารัส 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 



10 

 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ทรัพยากรน้ํา 

2. ทรัพยกรน้ํา สวนใหญใชแหลงน้ําจากคลองสงน้ําชลประทาน และแหลงน้ําในเขตเทศบาลตําบล    ดอน

เจดีย เปนแหลงน้ําท่ีเกิดจากการขุดบอ ขุดสระกักเก็บน้ําไวใชในเขตพ้ืนท่ี สําหรับใชในการเกษตรกรรม 

ไมมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

คุณภาพน้ําเสียในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯไดดําเนินการสํารวจจุดเฝาระวังน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ํา

สาธารณะ เพ่ือการจัดการน้ําเสียในชุมชนพรอมท้ังปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย ซ่ึงมีจุดเฝาระวังน้ําเสีย จํานวน 4 จุด 

ไดแก 

1) ปลายทอระบายน้ําเสีย ชุมชนดอนประดู  

2) ขางธนาคารไทยพาณิชย ชุมชนปราบไตรจักร   

3) ขางธนาคารกสิกรไทย ชุมชนไชยานุภาพ  

4) สระเกาะกลางน้ํา ชุมชนสันติสุข  

ซ่ึงพบวา มีจุดเฝาระวัง 2 จุด พบน้ําเสียไมผานคุณภาพน้ําเสีย โดยไดมีการปรับปรุงใหผานเกณฑ

คุณภาพน้ําเสีย 

2. ทรัพยากรปาไม 

ลักษณะของไมและปาไมพ้ืนท่ีสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนท่ีอยูอาศัย ทํานา และทํา

สวน ไมมีสภาพของการเปนปาไม ซ่ึงตนไมหรือพ้ืนท่ีสีเขียว รวมกัน 23 ไร 2 งาน สวนใหญอยูในบริเวณอนุสรณ

สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 14 ไร บริเวณสระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุบินนิมิต 5 ไร บริเวณ

วัดดอนเจดีย 4 ไร และบริเวณสวนสาธารณะชุมชนปราบไตรจักร 2 งาน    

3. ทรัพยากรภูเขา 

พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลดอนเจดียไมมีภูเขาพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีพ้ืนท่ีราบ 

ดานการเมืองและการบริหาร  

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล มีสมาชิกซ่ึงไดรับ

การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน จํานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป สภาเทศบาลมี

ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล

ตามมติของสภาเทศบาล  

 นายกเทศมนตรี ไดจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีได จํานวน 2 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ได 1 คน เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ได 1 คน โดยการบริหารงานนั้นมีพนักงานเทศบาล และลูกจางของทางเทศบาลเปน

ผูปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี (แผนภาพท่ี 1) 
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พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางและพนักงานจางเหมา ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดังนี้   

สํานักปลัดเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล            10 คน  

 พนักงานจาง  5 คน 

 พนักงานจางเหมา  8 คน 

กองคลัง 

 พนักงานเทศบาล  7 คน 

 พนักงานจางเหมา  1 คน 

กองชาง 

 พนักงานเทศบาล  3 คน 

 พนักงานจาง  3 คน 

 พนักงานจางเหมา  7 คน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 พนักงานเทศบาล  3 คน 

 ลูกจางประจํา  2 คน 

 พนักงานจาง    2 คน 

 พนักงานจางเหมา           11 คน 

กองการศึกษา 

 พนักงานเทศบาล  2 คน 

 พนักงานครูเทศบาล  4 คน 

 พนักงานจาง  2 คน 

 พนักงานจางเหมา             2 คน 

กราฟแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
 

พนักงานเทศบาล 

25 

35% 

พนักงานครูเทศบาล 

4 

5% 

ลูกจางประจํา 

2 

3% 

พนักงานจาง 

12 

17% 

พนักงานจางเหมา 

29 

40% 
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2. การคลังทองถิ่น  

 การบริหารรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563    

 งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 47,450,000 บาท  

 งบกลาง 8,663,950 บาท  

 งบบุคลากร  

-  เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท  

-  เงินเดือน(ฝายประจํา) 13,765,560 บาท  

 งบดําเนินการ  

-  คาตอบแทน 528,000 บาท  

-  คาใชสอย 6,830,650 บาท  

-  คาวัสดุ 4,666,200 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค   685,600 บาท 

 งบลงทุน  

-  คาครุภัณฑ  404,400 บาท 

-  คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 3,450,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน 5,826,000 บาท 

 งบรายจายอ่ืน      5,000 บาท  
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เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

รายงานรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณประจาํป 2563 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูงกวาประมาณการ 

- ต่ํากวาประมาณการ 

รายรับตามประมาณการรายรับ         

หมวดภาษีอากร          1,818,000.00     706,380.43 -        1,111,619,57 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ

ใบอนุญาต         1,069,200.00      560,537.30 -       508,662.70 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน           605,400.00      466,442.06 -       138,957.94 

หมวดรายไดจากทุน               8,100.00         14,600.00 +          6,500.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด             94,300.00         73,645.00  -         20,655.00  

หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให       20,355,000.00    18,515,886.46  -     1,839,113.54  

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       23,500,000.00    23,348,449.00  -       151,551.00 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ      5 ,720,490.00      

         47,450,000.00    49,406,434.25  -      

รายจายตามประมาณการรายจาย         

รายจายงบกลาง          8,613,950.00      6,430,205.67  -     2,183,744.33  

หมวดเงินเดือน        11,027,480.00    11,910,609.03  -         16,870.97  

หมวดคาจางประจํา            476,700.00        476,700.00  - - 

หมวดคาจางชั่วคราว          2,335,720.00      2,321,243.00  -         14,477.00  

หมวดคาตอบแทน             567,000.00        462,105.00  -       104,895.00  

หมวดคาใชสอย          9,087,950.00      6,919,474.97  -     2,168,475.03  

หมวดคาวัสด ุ       4,498,200.00      3,830,725.56  -        667,474.44  

หมวดคาสาธารณูปโภค            648,600.00        623,467.33  -         61,132.67  

หมวดคาครุภัณฑ             862,400.00        857,300.00  -           5,100.00  

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง          3,097,500.00      3,083,259.83  -         14,240.17  

หมวดเงินอุดหนุน          5,293,500.00      5,174,684.41  -        118,815.59  

หมวดรายจายอ่ืน               5,000.00                   -    -           5,000.00  

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ       5,720,494.00  

 

  

         47,450,000.00    47,810,268.80  -      1,416,788.01  

 

รับจริงสูงกวาจายจริง     1,596,165.45 
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รายงานโครงการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจริง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียวและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

1. โครงการปรับปรุง ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟา

สองสวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขตบริการ

ไฟฟาสาธารณะ 

12,440.00 กองชาง 

2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 74,400.00 กองชาง 

3. ปรับปรุง ซอมแซม ผิวจราจรถนนสายตางๆ ภายในเขต

เทศบาลท่ีมีการชํารุด 

818,500.00 กองชาง 

4. โครงการสรางถนนขางรานทิพวรรณถึงตลาดเมืองทอง 2,222,200.00 กองชาง 

5.โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา ทอระบายน้ําและ

บอพัก ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล.ริมถนนสายตางๆ ภายในเขต

เทศบาล 

12,440.00 กองชาง 

6. โครงการปรับปรุง บํารุง รักษา สวนสาธารณะสวนหยอม

และ ภูมิทัศนในเขตเทศบาล 

216,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

7. จัดหาวัสดุครุภัณฑในการปรับปรุงภูมิทัศน 9,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

8. โครงการลอกทอระบายน้ํา 150,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

9. โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 119,500.00 กองชาง 

10. โครงการผักตบชวา ดวยชีววิธ ี - กองสาธารณสุขฯ 

11. โครงการกําจัดน้ําเสียในชุมชน และแหลงน้ําสาธารณะใน

เขตเทศบาลฯ 

7,698 กองสาธารณสุขฯ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

12. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกรอน 23,231.00 กองสาธารณสุขฯ 

13. โครงการเฝาระวังมลพิษทาง อากาศ 15,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

14.กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลดอนเจดีย 70,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

15. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน 46,400.00 กองสาธารณสุขฯ 

16. โครงการสุขภาพดีไมมีเหา ในเด็กเล็ก - กองสาธารณสุขฯ 

17. โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัย ยาเสพติด โรคเอดส 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

- กองสาธารณสุขฯ 

18. โครงการสรางความรูสูชุมชน รูทันอาหารและยา - กองสาธารณสุขฯ 
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19. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 98,880.00 กองสาธารณสุขฯ 

20. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณ วลัยลักษณอัครราชกุมารี 

19,610.00 กองสาธารณสุขฯ 

21.โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหาร ผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด 

91,717.00 กองสาธารณสุขฯ 

22. โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 11,800.00 กองสาธารณสุขฯ 

23. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน ดานสิ่งแวดลอมและ

สุขาภิบาล (EHA) 

- กองสาธารณสุขฯ 

24. โครงการรณรงคคัดแยก ขยะรีไซเคิล - กองสาธารณสุขฯ 

25. โครงการบริหารขยะในชุมชน 255,412.00 กองสาธารณสุขฯ 

26. โครงการบริหารจัดการขยะในสถานท่ีท้ิงขยะเทศบาลฯ 72,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 

27. โครงการสนุบสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลดอนเจดีย(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

633,738.00 กองการศึกษา 

28. โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑดานการศึกษาเพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณการเรียนรูให เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก : รายหัว) 

633,738.00 กองการศึกษา 

29. โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อายุ 3-

5 ป) (คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

633,738.00 กองการศึกษา 

30.โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 2,198,532.84 กองการศึกษา 

31.สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนอนุบาล-

ประถมศึกษา 

4,844,800.00 กองการศึกษา 

32.สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียนอนุบาล – 

ประถมศึกษา 

2,198,532,.84 กองการศึกษา 

33.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

รามาธิบดีฯ 

- สํานักปลัดฯ 

34.โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร

สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

- สํานักปลัดฯ 
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35. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 31,793.00 กองการศึกษา 

36. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 74,160.00 กองการศึกษา 

37. โครงการปนรักษ ปนบุญ 4,560.00 กองการศึกษา 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

38.โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียง ขับเคลื่อนแผนชุมชน 

สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

133,90.00 สํานักปลัดฯ 

39. โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน - สํานักปลัดฯ 

40. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูติด

เชื้อเอดส 

4,454,000.00 สํานักปลัดฯ 

41.โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ - สํานักปลัดฯ 

42.โครงการชุมชนอบอุนเก้ือกูลผูดอยโอกาส - สํานักปลัดฯ 

43.โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สูขภาพดีชีวีมีสุข 18,660.00 สํานักปลัดฯ 

44. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงานของชุมชน

ยอยในการฝกอาชีพ  

32,745.00 สํานักปลัดฯ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

45.โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน - สํานักปลัดฯ 

46.จัดซ้ือเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card 

Radr) 

2,100.00 สํานักปลัดฯ 

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 

47.โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย - สํานักปลัดฯ 

48.โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน 

27,620.00 สํานักปลัดฯ 

49.ติดตั้งจัดซ้ือ ปรับปรุง ซอมแซม วัสดอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ

งาน จราจร 

- สํานักปลัดฯ 

50.จัดหาวัสดุและครุภัณฑเพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

106,700.000 สํานักปลัดฯ 

51.ปรับปรุงซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑในงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

34,503.35 สํานักปลัดฯ 

รวม 11,152,361.03  
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รอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์

หมายเลขโทรศพัท ์  เทศบาลตําบลดอนเจดีย ์
                     ๐  ๓๕๕๙  ๑๒๔๐    โทรสาร ๐  ๓๕๕๙ ๑๑๔๙ 

http://www.donjadee.go.th 
นายกเทศมนตรีตาํบลดอนเจดีย ์ ๑๑๑ 
ปลดัเทศบาล    ๖๐๑ 
สาํนกัปลดั    ๑๐๑ 
กองการศึกษา    ๕๐๑ 
กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอ้ม ๔๐๑ 
กองคลงั    ๑๐๙ 
กองชา่ง    ๓๐๑ 
เหตดุว่นเหตรุา้ย   ๑๙๑ 
เหตเุพลิงไหม ้    ๑๙๙ 
ท่ีปรึกษาและผูจ้ดัทาํ 
 ท่ีปรึกษา   :   นายจตรุงค ์ อินทรพ์รหม 
   ปลดัเทศบาลตาํบลดอนเจดีย ์

   นางภทัรารตัน ์ แสงภู ่
   หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 

เรียบเรียง,พิมพ ์: นางสาวกชพร  ฉิมพาลี 
                       นกัพฒันาการท่องเท่ียวชาํนาญการ 
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