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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

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 เปนแนวเสนตรงฝงตรงขามกับถนนสายไปศรีประจันตตรงไปตามถนนสายบานดอนตาลเปน

หลักเขตท่ี 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 256 ครัวเรือน 329 336 665 

 ชุมชนปราบไตรจักร 477 ครัวเรือน 467 526 993 

 ชุมชนสันติสุข 284 ครัวเรือน 290 258 548 

 ชุมชนดอนประดู 185 ครัวเรือน 233 263 496 

 ชุมชนถํ้าพระ 111 ครัวเรือน 183 208 391 

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

 

 

 
แผนท่ีแสดงแนวเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

 

 

ไชยานุภาพ 

256 

ปราบไตรจักร 

477 

สันติสุข 

284 

ดอนประดู  

185 

ถํ้าพระ 

111 
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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 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 2 แหง 

 วิทยุชุมชน จํานวน 1 แหง  
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4. การประปา 

เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคครอบคลุมทุกครัวเรือน  

5. การจราจร 

 ถนนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีท้ังหมด 36 เสน ประกอบดวย 

 ถนนแอสฟลทติก จํานวน 8 เสน 

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จํานวน  26 เสน 

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 2 เสน 

6. การใชท่ีดิน 

 ท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยูอาศัย สถานท่ีราชการ อาคาร 

รานคา และภาคอุตสาหกรรมบางสวน 

ดานเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดียมีสภาพเปนชุมชนเมือง คือชุมชนปราบไตร

จักรและชุมชนไชยานุภาพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย สวนบริเวณชุมชนสันติสุข ชุมชนดอนประดู 

และชุมชนถํ้าพระ สวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง เลี้ยงสุกร 

เลี้ยงกระบือ เลี้ยงแพะ เปนตน 

1. การเกษตรกรรม 

 การเพาะปลูก 

 พืชสําคัญท่ีมีการเพาะปลูกภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแก ขาว พืช ผักชนิดตางๆ และ                

ไมยืนตน เชน มะมวง เปนตน 

2. การอุตสาหกรรม 

 ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

เล็ก 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 2 แหง 

 มีรานคา                                 244 แหง 

 มีรานคาปลีกสมัยใหม 6 แหง 

 มีธนาคาร 4 แหง 
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5. การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยงสัตวประเภท สุกร กระบือ แพะ เปด ไก กุง เปนตน 

ดานสังคม 

1. ประชากร 

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

ชวงอายุ 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 ปข้ึนไป 259 391 650 

รวม 1,502 1,591 3,093 

 หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนสิงหาคม 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 

 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 4 แหง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  35 คน 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 สถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย 1 แหง 

 การแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย : EMS 1 แหง 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 ทรัพยากรดินสวนใหญใชประกอบอาชีพ ทํานา เลี้ยงสัตว ทําสวน และเปนท่ีอยูอาศัย 

 ทรัพยกรน้ํา ใชแหลงน้ําจากคลองสงน้ําชลประทานเปนสวนใหญในการเกษตรกรรม 

ดานการเมืองและการบริหาร  

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาล มีสมาชิกซ่ึงไดรับ

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 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 และลูกจางของทางเทศบาลเปนผูปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของนายกเทศมนตร ี(แผนภาพท่ี 1) 
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พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางและพนักงานจางเหมา ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย ดังนี้   

สํานักปลัดเทศบาล 

 พนักงานเทศบาล            9 คน  

 พนักงานจาง 5 คน 

 พนักงานจางเหมา 8 คน 

กองคลัง 

 พนักงานเทศบาล 5 คน 

 พนักงานจาง 1 คน 

 พนักงานจางเหมา 1 คน 

กองชาง 

 พนักงานเทศบาล 4 คน 

 พนักงานจาง 4 คน 

 พนักงานจางเหมา 6 คน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 พนักงานเทศบาล 3 คน 

 ลูกจางประจํา 2 คน 

 พนักงานจาง   2 คน 

 พนักงานจางเหมา          11 คน 

กองการศึกษา 

 พนักงานเทศบาล 7 คน 

 พนักงานจาง 3 คน 

 พนักงานจางเหมา           2 คน 

กราฟแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 
 

พนักงานเทศบาล 

26 คน 

37% 

ลูกจางประจํา 

2 คน 

3% 

พนักงานจาง  

15 คน  

21% 

พนักงานจางเหมา 

28 คน 

39% 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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2. การคลังทองถิ่น  

 การบริหารรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 46,110,000 บาท  

 งบกลาง 8,104,600 บาท  

 งบบุคลากร  

-  เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท  

-  เงินเดือน(ฝายประจํา) 13,074,660 บาท  

 งบดําเนินการ  

-  คาตอบแทน 382,000 บาท  

-  คาใชสอย 7,048,600 บาท  

-  คาวัสดุ 4,857,200 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค   697,600 บาท 

 งบลงทุน  

-  คาครุภัณฑ  50,700 บาท 

-  คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 3,895,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน 5,370,000 บาท 

 งบรายจายอ่ืน      5,000 บาท  

 

 
 

งบกลาง 

8.1 

งบบุคลากร 

15.70 

งบดําเนินการ 

12.99 

งบลงทุน 

3.95 

งบเงินอุดหนุน 

 5.37 

งบรายจายอ่ืน 

0.05 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

รายงานรายรับ – รายจาย ตามงบประมาณประจาํป 2561 

ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

รายการ 

 

ประมาณการ 

 

รายรับจริง 

+   สูงกวาประมาณการ 

-    ต่ํากวาประมาณการ 

รายรับตามประมาณการรายรับ 

หมวดภาษีอากร 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

หมวดรายไดจากทุน 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 

 

1,703,000.00 

1,224,900.00 

604,000.00 

129,400.00 

8,700.00 

18,940,000.00 

23,500,000.00 

 

1,759,304.17 

1,398,807.10 

629,496.64 

17,500.00 

78,665.19 

20,114,471.02 

21,072,718.00 

2,344,015.00 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

56,304.17 

173,907.10 

25,496.64 

154,166.00 

69,965.19 

1,174,471.02 

2,427,282.00 

 

 46,110,000.00 47,414,977.12  1,081,303.88 

รายจายตามประมาณการรายจาย 

รายจายงบกลาง 

หมวดเงินเดือน 

หมวดคาจางประจํา 

หมวดคาจางชั่วคราว 

หมวดคาตอบแทน  

หมวดคาใชสอย 

หมวดคาวัสดุ 

หมวดคาสาธารณูปโภค 

หมวดคาครุภัณฑ  

หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง 

หมวดเงินอุดหนุน 

หมวดรายจายอ่ืน 

เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ 

 

8,562,600,.00 

10,265,080.00 

435,760.00 

2,135,460.00 

360,000.00 

7,640,700.00 

4,540,600.00 

627,600.00 

1,715,200.00 

4,422,000.00 

5,400,000.00 

5,000.00 

 

8,438,381.20 

10,229,859.59 

429,000.00 

2,170,812.00 

304,711.00 

6,687,775.96 

4,173,000.76 

583,752.42 

1,712,400.00 

4,409,000.00 

5,397,352,00 

- 

2,344,015.00 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

124,218,.80 

35,220.41 

6,760.00 

27,648.00 

55,289.00 

952,924.04 

367,599.24 

43,847.58 

2,800.00 

13,000.00 

2,648.00 

5,000.00 

 46,110,000.00 46,817,059.93  1,636,955.07 

                                           รับจริงสูงกวาจายจริง 597,917.19   
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รายงานโครงการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ช่ือโครงการ 

 

งบประมาณท่ี

จายจริง 

 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง  แหลงทองเท่ียวและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

1.ปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟาสองสวางริมถนนสาย

ตาง ๆ และขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล 

99,880.00 กองชาง 

2. ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางสาธารณะริมถนนภายในเขตเทศบาล 71,170.00 กองชาง 

3. โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา บอพักและบอ

พัก ค.ส.ล. พรอมฝาปด ค.ส.ล.ริมถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล 

39,000.00 กองชาง 

4.โครงการกอสราง ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.ทอระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล.

และทางเทาถนนเทศบาลซอย 4 

4,650,000.00 กองชาง 

5.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช  

54,905.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล/ 

กองชาง 

6.ปรับปรุง  บํารุงรักษา  สวนสาธารณะ  สวนหยอมและภูมิทัศนในเขต

เทศบาล 

49,570.00 กองชาง/

สาธารณสุขฯ 

7.โครงการลอกทอระบายน้ํา 150,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

8.โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 147,400.00 กองสาธารณสุขฯ 

9.โครงการจางหมาบุคคลปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนงานดานผังเมือง

ระบบสาธารณูปโภคในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

108,00.00 กองชาง 

10.ปรับปรุง ซอมแซม ผิวจราจร ถนนสายตางๆ ภายในเขตเทศบาล 28,800 กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองนาอยู 

11.กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 90,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

12. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตปองกันโรคซึมเศราในผูสูงอาย ุ 20,835.00 กองสาธารณสุขฯ 

13.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน 47,970.00 กองสาธารณสุขฯ 

14.โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัข 17,920.00 กองสาธารณสุขฯ 

15.โครงการปรับปรุง ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลทติกฯ คอนกรีต

บริเวณลานดานหนาและถนนรอบองคพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชดอนเจดีย 

2,900,000.00 กองชาง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ช่ือโครงการ 

 

งบประมาณท่ี

จายจริง 

 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

16.โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 
37,835 กองสาธารณสุขฯ 

17.โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ

ผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด 
19,060.00 กองสาธารณสุขฯ 

18.โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 12,050.00 กองสาธารณสุขฯ 

19. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 108,010.00 กองสาธารณสุขฯ 

20.โครงการจัดการน้ําเสียในชุมชนและแหลงน้ําสาธารณะในเขตเทศบาล 3,600.00 กองสาธารณสุขฯ 

21.โครงการรณรงคการคัดแยกขยะรีไซเคิล 6,719.00 กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม  พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 

22.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนเจดีย

(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
437,680.00 กองการศึกษา 

23.สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 5,160,000.00 กองการศึกษา 

24.โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน 58,240.00 กองการศึกษา 

25.โครงการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็กคลุมสนามด็กเลน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

3,140,000.00 

 

 

กองการศึกษา 

 

 

26 จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายศูนยฟสเนต 160,000 กองการศึกษา 

27.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 67,016.00 สํานักปลัด 

28.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 40,000.00 กองการศึกษา 

29.โครงการตักบาตรเนื่องวันข้ึนปใหม 67,910.00 กองการศึกษา 

30.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 36,990.00 กองการศึกษา 

31.โครงการปนรักษ  ปนบุญ 66,200.00 กองการศึกษา 

32.โครงการปดเทอมสอนเสริมเพ่ิมความรู 42,411.00 กองการศึกษา 

33.โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถ่ินไทยผานการเลน 45,015.00 กองการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมความเขมแข็งและสังคม 

34.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส 4,828,200.00 สํานักปลัด 

35.โครงการสานใยรัก  ผูสูงอายุ  สุขภาพดี ชีวีมีสุข 30,308.00 สํานักปลัด 

36.ฝกอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงานของชุมชนยอยในการฝกอาชีพ 9,585.00 สํานักปลัด 

37.โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียง เพ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
140,100.00 สํานักปลัด 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ช่ือโครงการ 

 

งบประมาณท่ี

จายจริง 

 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

38.โครงการวันเทศบาล 9,680.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

39.โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1,370.00 กองคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

40.ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยและอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน 

23,470.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

41.ปรับปรุง ซอมแซม อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 387,000 กองการศึกษา 

42.สนับสนุนโครงการรวมพลังแผนดินตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอยาง

ยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี 

60,000.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

43.โครงการฝกซอมดับเพลิงอพยพหนีไฟ 11,760.00 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

44.ปรับปรุง ซอมแซม ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 498,000 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

45.การปรับปรุงปายจราจรสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล(สัญญาณไฟ

จราจร ทาสตีีเสนจราจร กรวยจราจร ปายจราจร) 

357,700 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

46.จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด 464,000 สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวม 24,697,359  

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดียเร่ืองเทศบัญญัติ                         ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เร่ืองการใชแผน                                     

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562                          การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562             

  

   ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เร่ืองผลติดตามและ     ประกาศเทศบาลตําบลดอนเจดีย เร่ืองการย่ืนแบบและ        

ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                     ชําระภาษีคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ประจําป 2562                                                               
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

  
 

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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