
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2559 

 เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง 

ท่ีตั้งเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

ตั้งอยูในตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 

31 กิโลเมตร อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 

กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร 

เขตพ้ืนท่ี 

ทิศเหนือ หลักเขตท่ี 1 เริ่มตั้งแตถนนสายโคกหมอตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน 15 ซาย ตาม คันคลอง

ชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตท่ี 2 ตรงประตรูะบายน้ํา เปนระยะทาง 1,165 เมตร   

ทิศตะวันออก หลักเขตท่ี 2 ไปทางทิศตะวันออกผานหลักเขตท่ี 3 ตรงสุดปลายคลองเปนแนวเสนตรงไป

จดกับถนนสายไปศรีประจนัต ตรงหลัก กิโลเมตรท่ี 13+500 เปนหลักเขตท่ี 4 ระยะทาง 1,970 เมตร   

หลักเขตท่ี 4 เปนแนวเสนตรงฝงตรงขามกับถนนสายไปศรีประจันตตรงไปตามถนนสายบานดอนตาล

เปนหลักเขตท่ี 5 ระยะทาง 730 เมตร 

ทิศใต หลักเขตท่ี 5 ยาวเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย กิโลเมตรท่ี 

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

เปนหลักเขตท่ี 6 

ทิศตะวันตก หลักเขตท่ี 6 ยาวเปนเสนตรงผานถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย – 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 260 ครัวเรือน 364 382 746 

 ชุมชนปราบไตรจักร 461 ครัวเรือน 465 540 1,005 

 ชุมชนสันติสุข 282 ครัวเรือน 292 257 549 

 ชุมชนดอนประดู 183 ครัวเรือน 247 268 515 

 ชุมชนถํ้าพระ 111 ครัวเรือน 191 209 400 

 รวม 1,297 ครัวเรือน 1,559 1,656 3,215 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนในแตละชุมชน 
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ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีพระบรมราชานุสรณดอนเจดียตั้งอยูตรงใจกลางพ้ืนท่ีมีคูน้ําลอมรอบตรง  

พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

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 และบางสวนประกอบอาชพีรับจาง 

1. การคมนาคม/ขนสง 

 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 

2. การไฟฟา 

บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย รับบริการกระแสไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอดอนเจดีย ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใชไฟฟาสวนใหญเปนประเภทบานพักอาศัย รานคา สถานท่ี

ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 

3. การส่ือสารและการโทรคมนาคม 

 มีบริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จํานวน 1  แหง 

 มีบริษัททีโอที จํากัด  จํานวน 1 แหง 

 มีเสียงตามสายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 1 แหง 

 หอกระจายขาวชุมชน  จํานวน 4 แหง 

 วิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  
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4. การประปา 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน  

5. การจราจร 

 ถนนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีท้ังหมด 35 เสน ประกอบดวย 

 ถนนแอสฟสซติก จํานวน 9 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จํานวน  23 เสน 

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 1 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)และ 

แอสฟสซติก จํานวน 1 เสน 

 ถนนแอสฟสซติกคอนกรีต จํานวน 1 เสน 

6. การใชท่ีดิน 

 ท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยูอาศัย สถานท่ีราชการ อาคาร 

รานคา และภาคอุตสาหกรรมบางสวน 

 ดานเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีสภาพเปนชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร

จักรและชุมชนไชยานภุาพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู 

และชุมชนถํ้าพระสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง เลี้ยงสุกร 

เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เปนตน 

1. การเกษตรกรรม 

 การเพาะปลูก 

 พืชสําคัญท่ีมีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแก ขาว พืช ผักชนิดตางๆ  และไมยืน

ตน เชน มะมวง เปนตน 

2. การอุตสาหกรรม 

 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และเล็ก เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง โรงงานแปรรูปไก โรงงานผลิตอลูมิเนียม เปนตน 

3. การทองเท่ียว 

 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาล เปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร คือ 

 พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 พระราชวังจันทรเกษม 

4. การพาณิชยกรรม/การบริการ 

 มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 6 แหง 

 มีตัวแทนบริษัทประกันภัย 3 แหง 

 มีตลาดเอกชน 3 แหง 

 มีสถานีบริการน้ํามัน 3 แหง 
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 มีรานคา   244 ราน 

 มีรานคาปลีกสมัยใหม 6 ราน 

 มีธนาคาร 4 แหง 

5. การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยงสัตวประเภท สุกร กระบือ เปด ไก กุง เปนตน 

 ดานสังคม 

1. ประชากร 

 เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีประชากรท้ังสิ้น 3,215 คน แบงแยกเปน ชาย 1,559 คน หญิง 1,656 คน  

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 5 ป 137 90 227 

6 – 12 ป 120 107 227 

13 – 18 ป 117 97 214 

19 – 33 ป 427 301 728 

34 – 59 ป 598 656 1,254 

60 ปข้ึนไป 160 405 565 

รวม 1,559 1,656 3,215 

  

กราฟแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดยี 
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2. การศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีตั้งอยูภายในเขตเทศบาลมีจํานวนท้ังสิ้น 4 แหง คือ  

 สังกัดเทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.ศธ) 

- โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- โรงเรียนดอนเจดียพิทยาคม 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย (กศน.) 1 แหง 

3. ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดในเขตเทศบาล จํานวน 2 

แหง คือวัดดอนเจดีย และวัดสวนไทรพลาราม 

4. การสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลดอนเจดีย 1 แหง 

 รายขายยา 6 แหง 

 คลินิก 2 แหง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  37 คน 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 สถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย 1 แหง 

 การแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย : EMS 1 แหง 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 ทรัพยากรดินสวนใหญใชประกอบอาชีพ ทํานา เลี้ยงสัตว ทําสวน และเปนท่ีอยูอาศัย 

 ทรัพยกรน้ํา ใชแหลงน้ําจากคลองสงน้ําชลประทานเปนสวนใหญในการเกษตรกรรม 

ดานการเมืองและการบริหาร  

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล มีสมาชิกซ่ึงไดรับ

การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน จํานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป สภาเทศบาลมี

ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล

ตามมติของสภาเทศบาล  

 นายกเทศมนตรี ไดจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีได จํานวน 2 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ได 1 คน เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ได 1 คน โดยการบริหารงานนั้นมีพนักงานเทศบาล และลูกจางของทางเทศบาลเปน

ผูปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี (แผนภาพท่ี 1) 

  

 



7 

 

พนักงานและลูกจางเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีดังนี้   

สํานักปลัดเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล  9 คน 

 พนักงานจาง  4 คน 

กองคลัง 

 พนักงานเทศบาล 3 คน 

กองชาง 

 พนักงานเทศบาล 4 คน 

 ลูกจางประจํา 1 คน 

 พนักงานจาง 2 คน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 พนักงานเทศบาล 3 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 

 พนักงานจาง   2 คน 

กองการศึกษา 

 พนักงานเทศบาล 5 คน 

 พนักงานจาง 3 คน 

 

กราฟแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
 

 

พนักงานเทศบาล 

24 
ลูกจางประจํา 

3 

พนักงานจาง 

9 
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2. การเบิกจายงบประมาณของเทศบาลตําบลดอนเจดียประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 2.1 การเบิกจายตามยุทธศาสตรของการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ 

   ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร การเบิกจาย 

จํานวนเงิน รอยละ 

1. 4,671,846.00 19.41 

2. 1,938,355.00 8.05 

3. 9,116,216.80 37.87 

4. 4,853,175.00 20.16 

5. 1,382,802.80 5.74 

6. 2,107,586.00 8.76 

รวม 24,069,981.60 100 

 

 

2.2  การเบิกจายงบประมาณตามหมวดรายจายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

หมวดรายจาย รายจายจรงิ 

     เงินเดือน 

     คาตอบแทน 

     คาใชสอย 

     คาวัสดุ 

     คาสาธารณูปโภค 

     เงินอุดหนุน 

     รายจายอ่ืน 

     งบกลาง 

     คาครุภัณฑ 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

10,337,517.00 

237,370.00 

6,473,862.59 

4,679,557.84 

641,700.84 

5,262,879.85 

0 

4,010,973.00 

1,882,380.00 

1,287,700.00 

รวม 28,914,623.31 
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กราฟแสดงการเบิกจายงบประมาณตามหมวดรายจาย 

ของทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินเดือน 

10.337 

คาตอบแทน 

0.237 

คาใชสอย 

6.473 
คาวัสดุ 

4.679 

คาสาธารณูปโภค 

0.641 

เงินอุดหนุน 

5.262 

รายจายอ่ืน 

0 

งบกลาง 

 4.010 

คาครุภัณฑ 

1.882 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

1.287 
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รายรับ – รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

เทศบาลตําบลดอนเจดีย  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุร ี

รายการ ประมาณการ รายจายจรงิ 

รายจาย 

งบกลาง 

- เงินเดือน(ฝายการเมือง) 

- เงินเดือน(ฝายประจาํ) 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสด ุ

- คาสาธารณูปโภค 

- คาครุภัณฑ 

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

เงินอุดหนุน 

รายจายอ่ืน 

 

3,410,360 

2,624,640 

14,502,300 

439,000 

5,153,000 

5,283,000 

956,600 

444,100 

2,326,000 

5,117,000 

10,000 

 

4,010,973.20 

2,425,920.00 

7,911,597.00 

237,370.00 

6,473,862.59 

4,679,557.84 

641,700.84 

1,882,380.00 

1,287,700.00 

5,943,162.00 

- 

รวมรายจาย 40,320,000 35,494,223.47 

รายรับ 

ภาษีอากร 

คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนญุาต 

รายไดจากทรัพยสิน 

รายไดเบ็ดเตล็ด 

รายไดจากทุน 

ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 

 

1,603,000 

758,500 

951,500 

126,500 

10,500 

18,870,000 

18,000,000 

รายรับจริง 

1,613,701.00 

1,197,220.80 

639,794.39 

134,611.00 

8,400.00 

18,730,256.28 

14,511,520.00 

1,086,865.00 

5,943,162.00 

รวมรายรับ 40,320,000 43,865,530.47 

                             รายรับสูงกวารายจาย 3,545,530.47 
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รายงานโครงการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ช่ือโครงการ งบประมาณท่ีจายจริง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การพัฒนาเมือง  แหลงทองเท่ียว และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

1.โครงการปรับปรุง ซอมแซม บํารุง รักษาอุปกรณระบบ

ไฟฟาสงสวางสาธารณะริมถนนสายตาง ๆ และขยายเขต

บริการไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ 

1,118,340.00 

 

กองชาง 

2. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 ภายใน

ชุมชนสันติสุข(ตอจากโครงการเดิมไปทิศตะวันตก) เริ่มตน

จากหนาบานนางอุนเรือน เบญจวรรณ ถึงหลักเขตท่ี 2 

889,000.00 กองชาง 

3. โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนสายตาง ๆ 

ภายในเขตเทศบาลท่ีมีการชํารุด  

29,955.00 กองชาง 

4. โครงการปรับปรุงซอมรางระบายน้ํา  ทอระบายน้ําและ

บอพัก ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล.ริมถนนสายตาง ๆ 

ภายในเขตเทศบาลฯ 

73,905.00 กองชาง 

5.  โครงการกอสรางขยายถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู 862,000.00 กองชาง 

6.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

87,895.00 กองชาง/สํานักปลัด 

7. โครงการปรับปรุง  ซอมแซมไฟฟาประติมากรรมและ

ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนทางเขาพระบรมราชา

นุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทิศตะวันตก 

688,200.00 กองชาง/สํานักปลัด 

8. โครงการปรับปรุง  บํารุง  รักษา  สวนสาธารณะ

สวนหยอมและภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

54,016.00 กองชาง/กองสาธารณสุขฯ 

9. โครงการลอกทอระบายน้ํา 120,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

 

10.โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 115,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

11.โครงการซอมแซมปรับปรุงซอมแซมทอลอด ค.ส.ล.

ทางเชื่อมถนนรอบองคพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชดานทิศเหนือและทิศตะวันออก 

126,000.00 กองชาง 
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ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจรงิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองนาอยู 

12.โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการกิจการ

อันตรายตอสุขภาพ 

3,515.00 กองสาธารณสุขฯ 

13.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน

ชุมชน  

49,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

14.จัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย(เครื่องพน

หมอกควัน) 

237,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

15.โครงการพัฒนาสนับสนุนเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด 

16,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

16.โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 21,200.00 กองสาธารณสุขฯ 

17.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 164,140.00 กองสาธารณสุขฯ 

18.โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะ

ในเขตเทศบาล 
5,200.00 กองสาธารณสุขฯ 

19.โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและ

สุขาภิบาล 

1,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

20.โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานใน

ชุมชน 

37,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

21.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 90,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

22.โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ 

15,335.00 กองสาธารณสุขฯ 

สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

23.สนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา(ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก) 

484,740.00 กองการศึกษา 

24.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนบุาลพระบรม

ราชานุสรณดอนเจดีย 

4,826,160.00 กองการศึกษา 

25.สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ใหแกโรงเรียนในเขตและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2,372,638.80 กองการศึกษา 

26.สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ใหแกนักเรียนอนุบาล – 

ประถมศึกษา 

234,412.32 กองการศึกษา 

27.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการศึกษาและ

ศึกษาดูงาน 

12,400.00 กองการศึกษา 

28.โครงการจัดจางทําโตะและเกาอ้ีรับประทานอาหาร

แบบสแตนเลสสําหรับเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

384,000.00 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจรงิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

29.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

146,960.00 สํานักปลัดเทศบาล 

30.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ 

99,960.00 สํานักปลัดเทศบาล 

31.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 57,865.00 กองการศึกษา 

32.โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 64,800.00 กองการศึกษา 

33.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 54,035.00 กองการศึกษา 

34.สนับสนุนโครงการจัดขบวนแหเทียนพรรษา ประจําป 

พ.ศ.2559 

50,000.00 กองการศึกษา 

35.โครงการสงเสริมการออกกําลังกายแกประชาชน

(เครื่องออกกําลังกายในรม fitness) 
99,000.00 กองการศึกษา 

36.สนับสนุนการดําเนินการ จัดการแขงขันกีฬาเยาวชน

แหงชาติครั้งท่ี 32 

295,000.00 กองการศึกษา 

37.จัดซ้ือครุภัณฑงานบาน งานครัว (เครื่องทําน้ําเย็น 

จํานวน 1 เครื่อง 

4,900.00 กองการศึกษา 

38.โครงการกีฬาดอนเจดียสัมพันธ ครั้งท่ี 3 6,220.00 กองการศึกษา 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งและสังคม 

39.การจัดทําประชาคม/จัดเวทีชาวบานในการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 

3,507.00 สํานักปลัดเทศบาล 

40.โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน

คณะกรรมการ 

180,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

41.โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

2,850.00 สํานักปลัดเทศบาล 

42.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูติดเชื้อ

เอดส 

4,266,800.00 สํานักปลัดเทศบาล 

43.โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 24,640.00 สํานักปลัดเทศบาล 

44.โครงการอบรมแกนนําเยาวชนปองกันโรคเอดสและ

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

21,820.00 กองสาธารณสุขฯ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

45.โครงการเทศบาลออกหนวยใหบริการแกประชาชน 25,020.80 สํานักปลัดเทศบาล 

46.สงเสริมเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู

งานตามภารกิจและหนาท่ีสําหรับผูบริหาร สมาชิกและ

พนักงานเทศบาล 

21,954.00 สํานักปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจรงิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

47.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 250,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

48.โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการพ.ศ.2540 แกบุคลากรของเทศบาลฯ 

3,800.00 สํานักปลัดเทศบาล 

49.สนับสนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัด

จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

20,000.00 กองคลัง 

50.โครงการติดตั้งหนาตางกระจกรอบอลูมิเนียมชั้น 1 

และชั้น 2 

299,700.00 สํานักปลัดเทศบาล 

51.การจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(รถจักยาน

ยนตขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน 

76,000.00 กองการศึกษา 

52.จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(รถจักรยานยนต

ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน 
38,000.00 กองคลัง 

53.จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน(เกาอ้ีบุนวม จํานวน 50 ตัว) 49,000.00 สํานักปลัด 

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

54.โครงการยายระบบโทรทัศนวงจรปดจากสํานักงานเดิม 

มาติดตั้งระบบท่ีสํานักงานเทศบาลแหงใหม 

500,000.00 สํานักปลัด 

55.จัดซ้ือถังเคมีดับเพลิง 45,650.00 สํานักปลัด 

56.โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องหมายจราจรท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

226,700.00 สํานักปลัด 

57.โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ เพ่ือใชงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย(เครื่องสูบน้ําและทอสูบน้ํา) 

71,500.00 สํานักปลัด 

58.ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน 

27,216.00 สํานักปลัด 

59.สนับสนุนโครงการรวมพลังตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด

แบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2559 

60,000.00 สํานักปลัด 

60.โครงการเด็กไทยธรรมดี 24,570.00 กองการศึกษา 

61.โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องหมายจราจรถนนใน

เขตเทศบาล 

499,000.00 สํานักปลัด 

รวม 20,735,569.92  
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  ประกาศเรื่องการใชแผนพัฒนาสามป                                 ประกาศเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณ 
        (พ.ศ.2559-2561)                                           รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

                                                                                                   
 ประกาศเรือ่งการใชแผนการดําเนินงาน                                     งบแสดงฐานะทางการเงิน                        
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559              
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               เบอรโทรศัพทประสานงานสวนราชการภายใน 

                 โทรศัพท์ 0  3559  1240  โทรสาร   0 3559  1149 

                      

ส่วนราชการ       หมายเลขภายใน 
หอ้งนายกเทศมนตรี 111 

หอ้งรองนายกเทศมนตรี(1)       113   

หอ้งรองนายกเทศมนตรี(2)       114 

เลขานุการนายกเทศมนตรี       115 

หอ้งปลดัเทศบาลตาํบลดอนเจดีย ์      601 

หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล       101 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั        201 

ผูอ้าํนวยการกองช่าง        301 

ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม     401  

                          

เทศบาลตาํบลดอนเจดีย์ 

888 หมู่ที่ 5 ตาํบลดอนเจดีย์  อาํเภอดอนเจดย์ี 

จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3559  1240  โทรสาร 0 3559  1449 

http:/www.donjadee.go.th 
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