
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขตการปกครอง 

ที่ต้ังเทศบาลตําบลดอนเจดีย  

ต้ังอยูในตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี อยูหางจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 31 

กิโลเมตร อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 138 กิโลเมตร 

พ้ืนที่ทั้งหมด 3.5 ตารางกิโลเมตร 

เขตพืน้ที ่

ทิศเหนือ หลักเขตที่ 1 เริ่มต้ังแตถนนสายโคกหมอตัดกับคลองสงนํ้าชลประทาน 15 ซาย ตาม คันคลอง

ชลประทานไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ตรงประตูระบายนํ้า เปนระยะทาง 1,165 เมตร   

ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 2 ไปทางทิศตะวันออกผานหลักเขตที่ 3 ตรงสุดปลายคลองเปนแนวเสนตรงไป

จดกับถนนสายไปศรีประจันต ตรงหลัก กิโลเมตรที่ 13+500 เปนหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 1,970 เมตร   

หลักเขตที่ 4 เปนแนวเสนตรงฝงตรงขามกับถนนสายไปศรีประจันตตรงไปตามถนนสายบานดอนตาลเปน

หลักเขตที่ 5 ระยะทาง 730 เมตร 

ทิศใต หลักเขตที่ 5 ยาวเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกจดถนนสายสุพรรณบุรี – ดอนเจดีย กิโลเมตรที่ 

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

เปนหลักเขตที่ 6 

ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 6 ยาวเปนเสนตรงผานถนนสายสุพรรณบุรี - ดอนเจดีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือตัดกับถนนสายดอนเจดีย – สระกระโจม เปนหลักเขตที่ 7 ระยะทางประมาณ 920 เมตร 

หลักเขตที่ 7 ยาวเปนเสนตรงไปตามถนนสายโคกหมอถึงคลองชลประทานสาย 15 จดหลักเขตที่ 1 

ระยะทางประมาณ 860 เมตร 

เขตการปกครอง   

เทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนสวนหน่ึงของตําบลดอนเจดีย มี 5 ชุมชน ประกอบดวย 

ประชากร ชาย หญิง รวม 

 ชุมชนไชยานุภาพ 256 ครัวเรือน 329 336 665 

 ชุมชนปราบไตรจักร 477 ครัวเรือน 467 526 993 

 ชุมชนสันติสุข 284 ครัวเรือน 290 258 548 

 ชุมชนดอนประดู 185 ครัวเรือน 233 263 496 

 ชุมชนถ้ําพระ 111 ครัวเรือน 183 208 391 

 รวม 1,313 ครัวเรือน 1,502 1,591 3,093 
หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  
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กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนในแตละชุมชน 

 

 
 

 

แผนที่แสดงแนวเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

 

ไชยานุภาพ 

256 

ปราบไตรจักร 

477 

สันติสุข 

284 

ดอนประดู  

185 

ถ้ําพระ 

111 
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ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ต้ังอยูตรงใจกลางพ้ืนที่มีคู นํ้าลอมรอบ                  

ตรงพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

สภาพพื้นที ่  

แบงไดเปน 2 สวน สวนหน่ึงเปนแหลงชุมชนเมืองเหมาะแกการคาขาย และอีกสวนหน่ึงเปนที่ราบลุม 

เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว เปนตน 

ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีลักษณะอากาศคลายๆ กับอําเภออ่ืนๆ ของจังหวัด

สุพรรณบุรี คือ 

 ฤดูรอน เริ่มต้ังแต เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 

 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

 สภาพชุมชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย เปนชุมชนเมืองสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มีการทํา

เกษตรกรรมในเปนบางสวน และบางสวนประกอบอาชีพรับจาง 

1. การคมนาคม/ขนสง 

 การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ และจังหวัด เปนเสนทางคมนาคมทางบก  

 สายสุพรรณบุรี  – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ  31 กิโลเมตร 

 สายศรีประจันต – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

 สายสามชุก      – ดอนเจดีย  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร 

การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีถนนและซอยตางๆ มีสภาพเปนทั้งถนน คสล. และ

แอสฟลติกทุกสาย สามารถติดตอระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใกลเคียงไดสะดวกพอสมควร 

2. การไฟฟา 

บานเรือนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย รับบริการกระแสไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอดอนเจดีย ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน การใชไฟฟาสวนใหญเปนประเภทบานพักอาศัย รานคา สถานที่

ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก 

3. การสื่อสารและการโทรคมนาคม 

 มีบริษัทไปรษณียไทย จํากัด  จํานวน 1  แหง 

 มีบริษัททีโอที จํากัด  จํานวน 1 แหง 

 มีเสยีงตามสายของเทศบาลตําบลดอนเจดีย จํานวน 1 แหง 

 หอกระจายขาวชุมชน  จํานวน 2 แหง 

 วิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  
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4. การประปา 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการใชนํ้าของการประปาสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน  

5. การจราจร 

 ถนนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีทั้งหมด 35 เสน ประกอบดวย 

 ถนนแอสฟลทติก จํานวน 9 เสน 

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

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 1 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)และ 

แอสฟลทติก จํานวน 1 เสน 

 ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 1 เสน 

6. การใชที่ดิน 

 ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียสวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่อยูอาศัย สถานที่ราชการ อาคาร 

รานคา และภาคอุตสาหกรรมบางสวน 

ดานเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยทั่วไปในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีสภาพเปนชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร

จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู 

และชุมชนถ้ําพระ สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง เลี้ยงสุกร 

เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เปนตน 

1. การเกษตรกรรม 

 การเพาะปลูก 

 พืชสําคัญที่มีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแก ขาว พืช ผักชนิดตางๆ และ                

ไมยืนตน เชน มะมวง เปนตน 

2. การอุตสาหกรรม 

 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

เล็ก เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตนํ้าด่ืมและนํ้าแข็ง โรงงานแปรรูปไก โรงงานผลิตอลูมิเนียม เปนตน 

3. การทองเที่ยว 

 สถานที่ทองเที่ยวในเขตเทศบาล เปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร คือ 

 พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 พระราชวังจันทรเกษม 

4. การพาณชิยกรรม/การบริการ 

 มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 6 แหง 

 มีตัวแทนบริษัทประกันภัย 3 แหง 

 มีตลาดเอกชน 3 แหง 
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 มีสถานีบริการนํ้ามัน 2 แหง 

 มีรานคา                                 244 แหง 

 มีรานคาปลีกสมัยใหม 6 แหง 

 มีธนาคาร 4 แหง 

5. การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยงสัตวประเภท สุกร กระบือ แพะ เปด ไก กุง เปนตน 

ดานสังคม 

1. ประชากร 

 เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีประชากรทั้งสิ้น 3,093 คน แบงแยกเปน ชาย 1,502 คน หญิง 1,591 คน  

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 5 ป 107 85 192 

6 – 12 ป 126 106 232 

13 – 18 ป 104 90 194 

19 – 33 ป 312 274 586 

34 – 59 ป 587 652 1,239 

60 ปขึ้นไป 259 391 650 

รวม 1,502 1,591 3,093 

 หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

กราฟแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
 

 

 

แรกเกิด-5 ป 

192 คน 

6% 

6-12 ป 

232 คน 

8% 

13-18 ป 

194 คน 

6% 

19-33 ป 

586 คน 

19% 

34-59 ป 

1,239 คน 

40% 

60 ปขึ้นไป 

650 คน 

21% 
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2. การศึกษา 

 สถานศึกษาที่ต้ังอยูภายในเขตเทศบาลมีจํานวนทั้งสิ้น 4 แหง คือ  

 สังกัดเทศบาล 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (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 3 แหง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  37 คน 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 สถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย 1 แหง 

 การแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย : EMS 1 แหง 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 ทรัพยากรดินสวนใหญใชประกอบอาชีพ ทํานา เลี้ยงสัตว ทําสวน และเปนที่อยูอาศัย 

 ทรัพยกรนํ้า ใชแหลงนํ้าจากคลองสงนํ้าชลประทานเปนสวนใหญในการเกษตรกรรม 

ดานการเมืองและการบริหาร  

โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล มีสมาชิกซึ่งไดรับ

การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน จํานวน 12 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป สภาเทศบาลมี

ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาล

ตามมติของสภาเทศบาล  

 นายกเทศมนตรี ไดจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 

นายกเทศมนตรีแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีได จํานวน 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได 1 คน เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ได 1 คน โดยการบริหารงานน้ันมีพนักงานเทศบาล และลูกจางของทางเทศบาลเปนผูปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  
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พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางและพนักงานจางเหมา ตามกรอบอัตรากําลังเทศบาลตําบล

ดอนเจดีย มีดังน้ี   

สํานักปลัดเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล           11 คน  

 พนักงานจาง 4 คน 

 พนักงานจางเหมา 9 คน 

กองคลัง 

 พนักงานเทศบาล 7 คน 

 พนักงานจางเหมา 1 คน 

กองชาง 

 พนักงานเทศบาล 5 คน 

 พนักงานจาง 4 คน 

 พนักงานจางเหมา 8 คน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 พนักงานเทศบาล 4 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 

 พนักงานจาง   2 คน 

 พนักงานจางเหมา          11 คน 

กองการศึกษา 

 พนักงานเทศบาล 7 คน 

 พนักงานจาง 3 คน 

 พนักงานจางเหมา            3 คน 

กราฟแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
 

 

พนักงานเทศบาล 

34 

ลูกจางประจํา 

 2 
พนักงานจาง 

13 

พนักงานจางเหมา 

32 
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2. การคลังทองถ่ิน  

 การบริหารรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 46,370,000 บาท  

 งบกลาง 8,569,510 บาท  

 งบบุคลากร  

-  เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท  

-  เงินเดือน(ฝายประจํา) 12,424,800 บาท  

 งบดําเนินการ  

-  คาตอบแทน 432,000 บาท  

-  คาใชสอย 7,535,400 บาท  

-  คาวัสดุ 4,741,250 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค   734,600 บาท 

 งบลงทุน  

-  คาครุภัณฑ  95,800 บาท 

-  คาที่ดิน และสิ่งกอสราง 4,072,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน 5,130,000 บาท 

 งบรายจายอ่ืน     10,000 บาท  

 
 

 

งบกลาง 

8.56 

งบบุคลากร 

 15.04 

งบดําเนินการ 

 13.44 

งบลงทุน 

4.16 

งบเงินอุดหนุน 

5.13 
งบรายจายอื่น 

0.01 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หนวยนับ :  ลานบาท 
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เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

รายงานรายรับ – รายจาย ตามงบประมาณประจําป 2560 

ต้ังแตวันที่ 1 กนัยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

รายการ 

 

ประมาณการ 

 

รายรับจริง 

+   สูงกวาประมาณการ 

-    ตํ่ากวาประมาณการ 

รายรับตามประมาณการรายรับ 

หมวดภาษีอากร 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ

ใบอนุญาต 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

หมวดรายไดจากทุน 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

หมวดภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

1,703,000.00 

1,146,600.00 

706,000.00 

148,900.00 

10,500.00 

18,855,000.00 

23,800,000.00 

 

1,666,869.00 

1,012,664.20 

590,383.59 

303,066.00 

7,225.00 

19,767,482.98 

20,694,664.00 

 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

 

36,131.00 

133,935.80 

115,616.41 

154,166.00 

3,275.00 

912,482.98 

3,105,336.00 

 46,370,000.00 44,042,354.77  2,327,645.23 

รายจายตามประมาณการรายจาย 

รายจายงบกลาง 

หมวดเงินเดือน 

หมวดคาจางประจํา 

หมวดคาจางช่ัวคราว 

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

หมวดคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

หมวดเงินอุดหนุน 

หมวดรายจายอ่ืน 

 

8,889,510,.00 

9,754,420.00 

407,440.00 

2,168,380.00 

14,197,650.00 

659,600.00 

5,153,000.00 

5,130,000.00 

10,000.00 

 

 

8,424,080,.20 

9,575,106.00 

407,100.00 

2,146,118.00 

11,198,636.59 

585,047.38 

5,140,760.00 

5,130,000.00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

465,429,.80 

179,314.00 

340.00 

22,262.00 

2,999,013.41 

74,552.62 

12,240.00 

- 

10,000.00 

 46,370,000.00 42,606,848.17  3,763,151,.83 

                                           รับจริงสูงกวาจายจริง 1,435,506.60   
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รายงานโครงการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลดอนเจดยี 

 

ชื่อโครงการ 

 

 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

 

 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

 

การพัฒนาเมือง  แหลงทองเที่ยวและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ 

1.โครงการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณระบบ

ไฟฟาสองสวางริมถนนสายตาง ๆ และขยายเขตบริการ

ไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล 

196,150.00 กองชาง 

2. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดานการดูแล

บํารุงดวงโคมและซอมแซมอุปกรณไฟฟาสาธารณะ 

223,200.00 กองชาง 

3.โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคี

ภายในชุมชนดอนประดู 

1,802,990.65 กองชาง 

4.ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายนํ้า ทอระบายนํ้าและบอ

พัก ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล. ริมถนนสายตาง ๆ ภายใน

เขตเทศบาล 

20,000.00 กองชาง 

5. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดานการ

จัดทําแผนงานดานผังเมืองระบบสาธารณูปโภคในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

103,500.00 กองชาง 

6.โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแล

บํารุงรักษาถนน ทางเทา รางระบายนํ้า บอพัก ค.ส.ล.

และราวเหล็กกันตก รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนน 

126,000.00 กองชาง 

7.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช  

29,950.00 สํานักปลัดเทศบาล/กองชาง 

8.ปรับปรุง  บํารุงรักษา  สวนสาธารณะ  สวนหยอมและ

ภูมิทัศนในเขตเทศบาล 

25,560.00 กองชาง/สาธารณสุขฯ 

9.โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาที่ดูแล

บํารุงรักษาสวนสาธารณะในเขตเทศบาล 

216,000.00 กองชาง 

10.โครงการลอกทอระบายนํ้า 150,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

11.โครงการขดุลอกเหมืองสงนํ้าและทางระบายนํ้า 62,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

12.ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนสายตาง ๆ ภายใน

เขตเทศบาลทีม่ีการชํารุด 

495,000.00 กองชาง 
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ชื่อโครงการ 

 

 

 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

 

 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและพฒันาเมืองนาอยู 

13.กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 90,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

14. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตปองกันโรคซึมเศราใน

ผูสูงอายุ 
34,255.00 กองสาธารณสุขฯ 

15.โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ 
16,345.00 กองสาธารณสุขฯ 

16.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ในชุมชน 
48,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

17.โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
20,75.00 กองสาธารณสุขฯ 

18.โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด 
3,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

19. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 30,560.00 กองสาธารณสุขฯ 

20.โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและ

สุขาภิบาล (EHA) 
2,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

21.โครงการรณรงคการคัดแยกขยะรีไซเคิล 13,180.00 กองสาธารณสุขฯ 

22.โครงการรณรงคจางเหมาบุคคลดําเนินงานบริการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยขึ้นรถบรรทุกขยะในบริเวณทางสาธารณะ

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

540,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

23.โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงานบริการทําความ

สะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ถนน ทางเทา ที่หรือทาง

สาธารณะประโยชน เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

540,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

สงเสริม  พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 

24.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

236,260.00 กองการศึกษา 

25.สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
5,000,000.00 กองการศึกษา 

26.สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรยีนอนุบาล – 

ประถมศึกษา 
2,196,559.64 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ 

 

 

 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

 

 

 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

 

27.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 193,429.66 กองการศึกษา 

28.โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักการ ภารโรง 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
108,000.00 กองการศึกษา 

29.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 
46,322.00 กองการศึกษา 

30.โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง 1,000.00 กองการศึกษา 

31.โครงการดอนเจดียนอมกราบถวายอาลัย รําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 

326,904.00 กองการศึกษา 

32.โครงการทาํบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหม 73,750.00 กองการศึกษา 

33.โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต 9,850.00 กองการศึกษา 

34.สนับสนุนโครงการจัดขบวนแหเทียนพรรษา ประจําป 

2560 
50,000.00 กองการศึกษา 

35.โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 234,500.00 กองการศึกษา 

36.โครงการปนรักษ  ปนบุญ 4,790.00 กองการศึกษา 

37.โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่ศูนยออก 

กําลังกาย ประจําศูนยการออกกําลังกายเทศบาลตําบล

ดอนเจดีย 

108,000.00 กองการศึกษา 

38.โครงการเด็กไทยธรรมดี 48,740.00 กองการศึกษา 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมความเขมแข็งและสังคม 

39.การจัดทําประชาคม/จัดเวทีชาวบานในการรับฟง

ความคิดเห็น 
2,050.00 สํานักปลัดเทศบาล 

40.สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเช้ือ

เอดส 
4,629,600.00 สํานักปลัดเทศบาล 

41.โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนในเขต

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 
150,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

42.โครงการสงเสริมศักยภาพ ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 33,720.00 สํานักปลัดเทศบาล 

43.ฝกอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงานของชุมชนยอยใน

การฝกอาชีพ 
14,424.00 สํานักปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

 

 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

 

 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

 

44.โครงการตามรอยพระบาท เรียนรูศาสตรพระราชา 

 สูการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

42,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

45.โครงการวันเทศบาล 10,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

46.สนับสนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ 

จัดจางขององคการปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอนเจดีย 

20,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

47.สงเสรมิเจาหนาที่เขารับการอบรมทัศนศกึษาดูงานตาม

ภารกิจและเจาหนาที่สําหรับผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน

เทศบาล 

199,206.00 สํานักปลัดเทศบาล 

48.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและ

เผยแพรความรูเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

4,855.00 กองคลัง 

49.โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฎิบัติหนาที่บันทึก

ขอมูล 

254,400.00 สํานักปลัดเทศบาล/ 

กองคลัง 

50.โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานนักการ 

ภารโรงของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

108,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

51.ปรับปรุง  บํารุงรักษา ระบบเสียงตามสาย และ 

หอกระจายขาว 

49,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

52.โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

5,600.00 กองคลัง 

 

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 

53.ติดต้ัง จัดซื้อ  ปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ อุปกรณที่

เกี่ยวของกับงานจราจร 

292,900.00 สํานักปลัดเทศบาล 

54.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

98,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

55.ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน 

29,490.00 สํานักปลัดเทศบาล 

56.โครงการจางเหมาบริการบุคคลเปนพนักงานขับรถยนต 324,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

57.โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจําศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเสพติดอยางย่ังยืน จังหวัด

สุพรรณบุร ี

425,400.00 สํานักปลัดเทศบาล 
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ชื่อโครงการ 

 

 

งบประมาณทีจ่ายจริง 

 

 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

 

58.สนับสนุนโครงการรวมพลังแผนดินตอสูเพ่ือเอาชนะยา

เสพติดอยางยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุร ี

60,000.00 สํานักปลัดเทศบาล 

                                                 รวม 20,180,155.95  
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ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดียเรื่องการยื่นแบบและชําระภาษี            ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดียเรื่องเทศบัญญัติ                                  

         คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางประจําป 2561                        งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดียเรื่องการใชแผน                           ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดียเรื่องผลติดตามและ 

           พัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)                                         ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป 2561     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตาํบลดอนเจดย์ี 
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รอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์

หมายเลขโทรศพัท ์  เทศบาลตําบลดอนเจดีย ์
                     ๐  ๓๕๕๙  ๑๒๔๐    โทรสาร ๐  ๓๕๕๙ ๑๑๔๙ 

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

   นางภทัรารตัน ์ แสงภู ่
   หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 

เรียบเรียง,พิมพ ์: นางสาวกชพร  ฉิมพาล ี
                       นกัพฒันาการท่องเท่ียวชาํนาญการ  
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