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รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบล
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง ดอนเจดีย์
ที่ตั้งเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
ตั้งอยู่ในตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ
31 กิโ ลเมตร อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของจั ง หวัด สุ พ รรณบุรี และอยู่ ห่ า งจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 138
กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 เริ่มตั้งแต่ถนนสายโคกหม้อตัดกับคลองส่งน้าชลประทาน สาย 15 ตาม คันคลอง
ชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ตรงท่อระบายน้า เป็นระยะทาง 1,540 เมตร
ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 3 เริ่มต้นจากปลายสุดบนคลองชลประทานสาย 15 เป็นแนวเส้นตรงไปจดกับ
ถนนสายไปศรีประจันต์ ตรงหลัก กิโลเมตรที่ 13+500 เป็นหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 500 เมตร
หลักเขตที่ 4 เป็นแนวเส้นตรงฝั่งตรงข้ามกับถนนสายไปศรีประจันต์ตรงไปตามถนนสายบ้านดอนตาล
เป็นหลักเขตที่ 5 ระยะทาง 640 เมตร
ทิศใต้ หลักเขตที่ 5 ยาวเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์ กิโลเมตรที่
22+850 หรือห่างจาก หลักกิโลเมตร 23 ไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางยาว 150 เมตร รวมระยะทาง 1,660 เมตร
เป็นหลักเขตที่ 6
ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 6 ยาวเป็นเส้นตรงผ่านถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย์ – สระกระโจม เป็นหลักเขตที่ 7
หลักเขตที่ 7 ยาวเป็นเส้นตรงไปตามถนนสายโคกหม้อถึงคลองชลประทานสาย 15 จดหลักเขตที่ 1
เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ เป็นส่วนหนึ่งของตาบลดอนเจดีย์ มี 5 ชุมชน ประกอบด้วย
ประชากร
ชาย
หญิง






ชุมชนไชยานุภาพ
ชุมชนปราบไตรจักร
ชุมชนสันติสุข
ชุมชนดอนประดู่
ชุมชนถ้าพระ
รวม

260
461
282
183
111
1,297

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

364
465
292
247
191
1,559

382
540
257
268
209
1,656

รวม
746
1,005
549
515
400
3,215
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กราฟแสดงจานวนครัวเรือนในแต่ละชุมชน

ดอนประดู่
183

ถ้ าพระ
111

สันติสุข
282
แผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์

ไชยานุ ภาพ
260

ปราบไตรจักร
461
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ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์มีพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ตั้งอยู่ตรงใจกลางพื้นที่มีคูน้าล้อมรอบตรง
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สภาพพื้นที่
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นแหล่งชุมชนเมืองเหมาะแก่การค้าขาย และอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม
เหมาะแก่การทาการเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ มีลักษณะอากาศคล้ายๆ กับอาเภออื่นๆ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม
ถึง เดือนมกราคม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ เป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีการทา
เกษตรกรรมในเป็นบางส่วน และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง
1. การคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอ และจังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก
สายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย์
ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร
สายศรีประจันต์ – ดอนเจดีย์
ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
สายสามชุก – ดอนเจดีย์
ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ มีถนนและซอยต่างๆ มีสภาพเป็นทั้งถนน คสล. และ
แอสฟัลติกทุกสาย สามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตาบล และอาเภอใกล้เคียงได้สะดวกพอสมควร
2. การไฟฟ้า
บ้านเรือนในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ รับบริการกระแสไฟฟ้าจากสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอดอนเจดีย์ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นประเภทบ้านพักอาศัย ร้านค้า สถานที่
ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก
3. การสื่อสารและการโทรคมนาคม
 มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด
จานวน
1
แห่ง
 มีบริษัททีโอที จากัด
จานวน
1
แห่ง
 มีเสียงตามสายของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
จานวน
1
แห่ง
 หอกระจายข่าวชุมชน
จานวน
4
แห่ง
 วิทยุชุมชน
จานวน
1
แห่ง
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4. การประปา
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์มีการใช้น้าของการประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน
5. การจราจร
ถนนในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ มีทั้งหมด 35 เส้น ประกอบด้วย
 ถนนแอสฟัสซ์ติก
จานวน
9
เส้น
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)
จานวน
23
เส้น
 ถนนลูกรังและหินคลุก
จานวน
1
เส้น
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)และ
แอสฟัสซ์ติก
จานวน
1
เส้น
 ถนนแอสฟัสซ์ติกคอนกรีต
จานวน
1
เส้น
6. การใช้ที่ดิน
ที่ดินในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ อาคาร
ร้านค้า และภาคอุตสาหกรรมบางส่วน
ด้านเศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจโดยทั่วไปในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์มีสภาพเป็นชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร
จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู่
และชุมชนถ้าพระส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงสุกร
เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เป็นต้น
1. การเกษตรกรรม
การเพาะปลูก
พืชสาคัญที่มีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ ได้แก่ ข้าว พืช ผักชนิดต่างๆ และไม้ยืน
ต้น เช่น มะม่วง เป็นต้น
2. การอุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก เช่น โรงสีข้าว โรงงานผลิตน้าดื่มและน้าแข็ง โรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตอลูมิเนียม เป็นต้น
3. การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ
 พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 พระราชวังจันทร์เกษม
4. การพาณิชยกรรม/การบริการ
 มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
6
แห่ง
 มีตัวแทนบริษัทประกันภัย
3
แห่ง
 มีตลาดเอกชน
3
แห่ง
 มีสถานีบริการน้ามัน
3
แห่ง
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 มีร้านค้า
 มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่
 มีธนาคาร

244
6
4

ร้าน
ร้าน
แห่ง

5. การปศุสัตว์
มีการเลี้ยงสัตว์ประเภท สุกร กระบือ เป็ด ไก่ กุ้ง เป็นต้น
ด้านสังคม
1. ประชากร
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ มีประชากรทั้งสิ้น 3,215 คน แบ่งแยกเป็น ชาย 1,559 คน หญิง 1,656 คน
ช่วงอายุ
แรกเกิด – 5 ปี
6 – 12 ปี
13 – 18 ปี
19 – 33 ปี
34 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

ชาย
137
120
117
427
598
160
1,559

หญิง
90
107
97
301
656
405
1,656

รวม
227
227
214
728
1,254
565
3,215

หมายเหตุ: ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

กราฟแสดงจานวนประชากรตามช่วงอายุในเขตเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
60 ปีขึ้นไป
565
17%

34-59 ปี
1254
39%

แรกเกิด-5 ปี
227
7%

6-12 ปี
227
7%

13-18 ปี
214
7%

19-33 ปี
728
23%
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2. การศึกษา
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลมีจานวนทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ
 สังกัดเทศบาล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
 โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.ศธ)
- โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 โรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอดอนเจดีย์ (กศน.) 1 แห่ง
3. ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในเขตเทศบาล จานวน 2
แห่ง คือวัดดอนเจดีย์ และวัดสวนไทรพลาราม
4. การสาธารณสุข
 โรงพยาบาลดอนเจดีย์
1 แห่ง
 ร้ายขายยา
6 แห่ง
 คลินิก
2 แห่ง
 อาสาสมัครสาธารณสุข
37 คน
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สถานีตารวจภูธรดอนเจดีย์
1 แห่ง
 การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ : EMS
1 แห่ง
6. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพ ทานา เลี้ยงสัตว์ ทาสวน และเป็นที่อยู่อาศัย
 ทรัพย์กรน้า ใช้แหล่งน้าจากคลองส่งน้าชลประทานเป็นส่วนใหญ่ในการเกษตรกรรม
ด้านการเมืองและการบริหาร
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบด้วยสภาเทศบาล มีสมาชิกซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จานวน 12 คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมี
ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตามมติของสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ได้จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ จานวน 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้ 1 คน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ได้ 1 คน โดยการบริ ห ารงานนั้นมีพนั กงานเทศบาล และลู กจ้ างของทางเทศบาลเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี (แผ่นภาพที่ 1)
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พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ มีดังนี้
สานักปลัดเทศบาล
 พนักงานเทศบาล
9
คน
 พนักงานจ้าง
4
คน
 พนักงานจ้างเหมา
9
คน
กองคลัง
 พนักงานเทศบาล
3
คน
 พนักงานจ้างเหมา
2
คน
กองช่าง
 พนักงานเทศบาล
4
คน
 ลูกจ้างประจา
1
คน
 พนักงานจ้าง
2
คน
 พนักงานจ้างเหมา
6
คน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 พนักงานเทศบาล
3
คน
 ลูกจ้างประจา
2
คน
 พนักงานจ้าง
2
คน
 พนักงานจ้างเหมา
10
คน
กองการศึกษา
 พนักงานเทศบาล
5
คน
 พนักงานจ้าง
3
คน
 พนักงานจ้างเหมา
2
คน
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กราฟแสดงจานวนพนักงานเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
พนักงานจ้างเหมา
29

พนักงานเทศบาล
24

พนักงานจ้าง
11

ลูกจ้างประจา
3

2. การเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ประจาปีงบประมาณ 2558
2.1 การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ของการดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ 6
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์
การเบิกจ่าย
จานวนเงิน
ร้อยละ
1.
1,049,705.00
7.06
2.
442,778.00
2.98
3.
8,973,892.30
60.38
4.
42,940.00
0.29
5.
3,716,313,00
25.00
6.
637,090.00
4.29
รวม
14,862,718.30
100

10

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
หมวดรายจ่าย
รายจ่ายจริง
เงินเดือน
12,010,957.00
ค่าตอบแทน
218,080.00
ค่าใช้สอย
3,622,396.01
ค่าวัสดุ
4,866,120.81
ค่าสาธารณูปโภค
571,730.02
เงินอุดหนุน
4,907,220.00
รายจ่ายอื่น
1,477,582.00
งบกลาง
1,601,560.57
ค่าครุภัณฑ์
1,504,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5,641,635.00
รวม
36,421,381,41

กราฟแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย
ของทศบาลตาบลดอนเจดีย์

ค่าครุภัณฑ์
1.504

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.642

เงินเดือน
12.011

งบกลาง
1.602
รายจ่ายอื่น
1.478
ค่าตอบแทน
0.218

เงินอุดหนุน
4.907
ค่าสาธารณูปโภค
0.572

ค่าวัสดุ
4.866

ค่าใช้สอย
3.662

11

รายรับ – รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายการ
ประมาณการ
รายจ่ายจริง
รายจ่าย
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
งบกลาง
เงินอุดหนุนทั่วไป (เบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุ)
เงินอุดหนุนทั่วไป (เบีย้ ยังชีพคนพิการ)
เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก)
เงินอุดหนุนทั่วไป(ประกันสังคม)
เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าการเรียนการสอน)
เงินอุดหนุนทั่วไป(ป้องกันยาเสพติด)
ค่าครุภัณฑ์(หมายเลข1)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเลข2)
เงินอุดหนุนทั่วไป(ตามยุทธศาสตร์พัฒนา)
รวมรายจ่าย
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป(ตามยุทธศาสตร์พัฒนา)
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับ
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

12,414,963.00
347,900.00
4,845,000.00
5,697,600.00
770,600.00
4,945000.00
1,490,000.00
1,945,737.00

1,749200.00
5,754,000.00

39,960,000.00
1,403,000.00
865,500.00
901,500.00
314,500.00
10,500.00
18,965,000.00
17,500,000.00

39,960,000.00

12,010,957.00
218,080.00
3,622,396.01
4,866,120.81
571,730.02
4,907,220.00
1,477,582.00
1,601,560.57
3,963,000.00
475,200.00
985,523.00
7,437.00
210,800.00
28,500.00
1,504,100.00
5,641,635.00
922,700.00
43,014,541.41
1,566,091.05
766,746.00
606,316.17
139,083.00
4,230.00
18,136,437.10
15,855,093.00
1,086,865.00
5,670,460.00
43,831,321.32
816,779.91
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รายงานโครงการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
ชื่อโครงการ

งบประมาณที่จ่ายจริง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยวและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนสายต่าง ๆ และขยายเขตบริการ
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายต่าง ๆ
ภายในเขตเทศบาลที่มีการชารุด
3. จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง
3 เครื่อง)
4. โครงการลอกท่อระบายน้า
5. โครงการจ้างเหมากาจัดวัชพืชในคู-คลอง

99,915.00

สานักปลัด

47,250.00

กองช่าง

26,400.00

สานักปลัด

120,000
84,000

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชนดอนประดู่
แยกถนนคันคลองส่งน้าถึงบ้านนางวารินทร์ สีน้าเงิน

197,640.00

กองช่าง

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชนสันติสุข
ซอยแยกรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ ทิศเหนือถึงบ้าน
จารุวรรณ เจียมพุก
8. โครงการฝังกลบขยะ

163,000.00

กองช่าง

10,500.00

กองสาธารณสุขฯ

9. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัด
21,000.00
ออกซิเจนในน้า)
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองน่าอยู่

กองสาธารณสุขฯ

10.กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลตาบล
ดอนเจดีย์
11.โครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการสถานบริการแต่ง
ผมเสริมสวย
12.โครงการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดในโรงเรียน
13.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
14.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
15.โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน

90,000.00

กองสาธารณสุขฯ

9,160.00

กองสาธารณสุขฯ

30,433.00
44,130.00
95,000.00
30,000.00

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
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ชื่อโครงการ
งบประมาณที่จ่ายจริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16.โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานคณะกรมการชุมชน
144,005.00
กองสาธารณสุขฯ
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
17.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนา
255,080.00
กองการศึกษา
เด็กเล็ก)
18.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
1,500.00
กองการศึกษา
19.โครงการสานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3,750.00
กองการศึกษา
และผู้ปกครอง
20.โครงการก้าวแรกแห่งความสาเร็จของเด็กปฐมวัย
3,750.00
กองการศึกษา
21.สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับ
4,759,720.00
กองการศึกษา
ประถมศึกษา
22.สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล2,009,727.54
กองการศึกษา
ประถมศึกษา
23.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและ
76,280.00
กองการศึกษา
เยาวชน
24.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาและ
1,500.00
กองการศึกษา
ศึกษาดูงาน
25.จัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ 5 เครื่อง
65,000.00
กองการศึกษา
เครื่องดีวีดี 5 เครื่อง)
26.ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแบบ BBL (BRAIN BASE
97,000.00
กองการศึกษา
LEARNING
27.จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องชั่ง
20,000.00
กองสาธารณสุขฯ
น้าหนักแบบดิจิตอล
28.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฐมพยาบาลและห้อง
74,000.00
กองการศึกษา
ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
29.โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
84,500.00
กองการศึกษา
30.โครงการปรับปรุงห้องน้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
519,740.00
กองการศึกษา
31.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
170,417.00
สานักปลัดเทศบาล
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
32.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
119,960.00
สานักปลัดเทศบาล
พระบรมราชินีนาถ
33.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
79,425.00
กองการศึกษา
34.โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
61,160.00
กองการศึกษา
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ชื่อโครงการ
งบประมาณที่จ่ายจริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
35.สนับสนุนโครงการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา
50,000.00
กองการศึกษา
ประจาปี 2558
36.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
55,970.00
กองการศึกษา
37.จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องชั่ง
8,000.00
กองสาธารณสุขฯ
น้าหนักแบบสปริง)
38. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง)
99,500.00
กองการศึกษา
39.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
100,385.76
กองการศึกษา
เด็กเล็ก
40.จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(เครื่องปรับอากาศ)
56,000.00
สานักปลัดเทศบาล
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
41. การจัดประชุมประชาคม
1,500.00
สานักปลัดเทศบาล
42.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
24,000.00
สานักปลัดเทศบาล
43.โครงการร้อยรักร้อยดวงใจใส่ใจผู้สูงอายุ
25,940.00
สานักปลัดเทศบาล
44.โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและ
15,500.00
สานักปลัดเทศบาล
เยาวชน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
45.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
25,035.00
สานักปลัดเทศบาล
46.โครงการวันเทศบาล
7,380.00
สานักปลัดเทศบาล
47.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
33,300.00
สานักปลัดเทศบาล
งานตามภารกิจและหน้าที่สาหรับผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล
48.การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
1,800.00
กองคลัง
49.จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับสานักงาน
50.การติดตั้งระบบเสียงตามสาหรับห้องประชุมสภา
เทศบาลแห่งใหม่
51.จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(โต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุม
สภาเทศบาล)
52.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้า ค.ส.ล.ภายใน
สานักงานเทศบาลตาบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ต่อจาก
โครงการเดิม
53.โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านหน้าสานักงานเทศบาลตาบลดอนเจดีย์แห่งใหม่

372,400.00
96,000.00

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

98,400.00

สานักปลัดเทศบาล

0

สานักปลัดเทศบาล

0

สานักปลัดเทศบาล
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ชื่อโครงการ
งบประมาณที่จ่ายจริง
54.ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของสานักงานให้
32,800.00
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
55.โครงการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสาเร็จขององค์กร
159,020.00
56.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนภายในสานักงาน
938,945.00
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์แห่งใหม่
57.ปรับปรุง บารุงรักษาระบบเสียงตามสาย และหอกระ
98,000.00
จ่ายข่าว
58.โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อสานักงานเทศบาล
1,780,000.00
และประตูทางเข้า – ออกสานักงานเทศบาลตาบลดอน
เจดีย์แห่งใหม่
59.โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ค.ส.ล. และปรับปรุง
328,328.00
ภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าสานักงานเทศบาลตาบลดอน
เจดีย์แห่งใหม่
60.ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว)
17,400.00
61.การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ปริ้นเตอร์เลเซอร์
ขาวดา)
62.การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงานประมวลผล)
63.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค)
64.ครุภัณฑ์สานักงาน(โต๊ะทางานผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วน)
65.จัดซื้อครุภัณฑ์(โซฟา)
66.ค่าติดตั้งระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน
แห่งใหม่
67.ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อ
จ่ายเป็นการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่การซ่อมแซมปกติ
68.ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
69.ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
70.ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม
โคจรชนิดติดผนัง
71.ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
72. ครุภัณฑ์สานักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

18,900.00

สานักปลัดเทศบาล

22,000.00

สานักปลัดเทศบาล

24,500.00
64,500.00

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

18,000.00
106,465.00

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

77,970.00

สานักปลัด เทศบาล

19,500.00
19,500.00
8,500.00

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

19,5000.00
19,500.00

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
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ชื่อโครงการ
73.จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง

งบประมาณที่จ่ายจริง
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
30,500

74.การจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน(ถังน้าพลาสติกจานวน
10 ใบ)
75.ติดตั้ง จัดซื้อปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานจราจร
76.จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
77.ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
78.ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง
79.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
80.สนับสนุนโครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี
81.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

78,000.00

สานักปลัดเทศบาล

71,490.00

สานักปลัดเทศบาล

44,000.00

สานักปลัดเทศบาล

198,920.00

สานักปลัดเทศบาล

23,500.00
32,180.00

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

60,000.00

สานักปลัด เทศบาล

44,000
14,994,311.30

สานักปลัดเทศบาล
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ประกาศเรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2561)

ประกาศเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศเรื่องการใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
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เบอร์โทรศัพท์ประสานงานส่วนราชการภายใน
โทรศัพท์ 0 3559 1240 โทรสาร 0 3559 1149

ส่ วนราชการ

หมายเลขภายใน

ห้องนายกเทศมนตรี

111

ห้องรองนายกเทศมนตรี (1)

113

ห้องรองนายกเทศมนตรี (2)

114

เลขานุการนายกเทศมนตรี

115

ห้องปลัดเทศบาลตาบลดอนเจดีย ์

601

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

101

ผูอ้ านวยการกองคลัง

201

ผูอ้ านวยการกองช่าง

301

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

401

เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
888 หมู่ 5 ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3559 1240 โทรสาร 0 3559 1449
http:/donjadee.go.th

