
 

 

                   

                         



 

 
 

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 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 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 272 ครัวเรือน 353 371 724 

 ชุมชนปราบไตรจักร 477 ครัวเรือน 451 514 965 

 ชุมชนสันติสุข 286 ครัวเรือน 280 245 525 

 ชุมชนดอนประดู 187 ครัวเรือน 237 260 497 

 ชุมชนถํ้าพระ 112 ครัวเรือน 183 211 394 

 รวม 1,334 ครัวเรือน 1,504 1,601 3,105 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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กราฟแสดงจํานวนครัวเรือนในแตละชุมชน 

 

 

 
แผนท่ีแสดงแนวเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 
 

 

ไชยานุภาพ 

272 

20% 

ปราบไตรจักร 

477 

36% 

สันติสุข 
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22% 

ดอนประดู 
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14% 

ถ้ําพระ 

112 

8% 
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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. 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  27 เสน 

 ถนนลูกรังและหินคลุก จํานวน 3 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 มีอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และเล็ก เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง โรงงานแปรรูปไก โรงงานผลิตอลูมิเนียม เปนตน 

3. การทองเท่ียว 

 สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาล เปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร คือ 

 พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 พระราชวังจันทรเกษม 

4. การพาณิชยกรรม/การบริการ 

 มีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 4 แหง 

 มีตัวแทนบริษัทประกันภัย 1 แหง 

 มีตลาดเอกชน 2 แหง 

 มีสถานีบริการน้ํามัน 3 แหง 

 มีรานคา                                 267 แหง 
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 มีรานคาปลีกสมัยใหม 6 แหง 

 มีธนาคาร 4 แหง 

5. การปศุสัตว 

 มีการเลี้ยงสัตวประเภท สุกร กระบือ แพะ เปด ไก กุง เปนตน 

ดานสังคม 

1. ประชากร 

 เทศบาลตําบลดอนเจดีย มีประชากรท้ังสิ้น 3,105 คน แบงแยกเปน ชาย 1,504 คน หญิง 1,601 คน  

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด – 5 ป 72 81 153 

6 – 12 ป 133 102 235 

13 – 18 ป 111 92 203 

19 – 33 ป 294 260 554 

34 – 59 ป 572 626 1,198 

60 ปข้ึนไป 322 440 762 

รวม 1,504 1,601 3,105 

 หมายเหตุ:  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

ปรามิดแสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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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  7 แหง 

 คลินิก  4 แหง 

 คลินิกรักษาสัตว  2 แหง 

 กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 120 กิจการ 

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 สถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย 1 แหง 

 การแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลดอนเจดีย : OTOS 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 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 

 พนักงานจาง  1 คน 

 พนักงานจางเหมา  1 คน 

กองชาง 

 พนักงานเทศบาล  3 คน 

 พนักงานจาง  3 คน 

 พนักงานจางเหมา  7 คน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 พนักงานเทศบาล  2 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 

24 

33% 

พนักงานครูเทศบาล 

4 

6% ลูกจางประจํา 

2 

3% 

พนักงานจาง 

13 

18% 

พนักงานจางเหมา 

29 

40% 
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2. การคลังทองถิ่น  

 การบริหารรายรับ – รายจาย ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 47,410,000 บาท  

 งบกลาง 8,452,470 บาท  

 งบบุคลากร  

-  เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,624,640 บาท  

-  เงินเดือน(ฝายประจํา) 12,817,440 บาท  

 งบดําเนินการ  

-  คาตอบแทน 371,000 บาท  

-  คาใชสอย 7,533,950 บาท  

-  คาวัสดุ 4,639,700 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค   680,600 บาท 

 งบลงทุน  

-  คาครุภัณฑ  534,800 บาท 

-  คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง 4,150,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน 5,600,000 บาท 

 งบรายจายอ่ืน      5,000 บาท  
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เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

รายงานรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณประจาํป 2562 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

รายการ ประมาณการ รายรับจริง 
+ สูงกวาประมาณการ 

- ต่ํากวาประมาณการ 

รายรับตามประมาณการรายรับ         

หมวดภาษีอากร          1,803,000.00      1,774,096.86  -         28,903.14  

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ

ใบอนุญาต          1,321,600.00      1,032,936.50  -        288,663.50  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน            630,400.00        548,554.88  -         81,845.12  

หมวดรายไดจากทุน               8,100.00           5,100.00  -           3,000.00  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด            101,900.00          73,450.00  -         28,450.00  

หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให        20,045,000.00    20,245,864.91  +        200,864.91  

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        23,500,000.00    22,317,723.00  -      1,182,277.00  

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ           59,700.00      

         47,410,000.00    46,057,426.15  -      1,412,273.85  

รายจายตามประมาณการรายจาย         

รายจายงบกลาง          8,607,470.00      8,422,960.20  -        184,509.80  

หมวดเงินเดือน        11,094,360.00    11,046,165.67  -         48,194.33  

หมวดคาจางประจํา            451,720.00        451,620.00  -             100.00  

หมวดคาจางชั่วคราว          1,992,000.00      1,972,495.00  -         19,505.00  

หมวดคาตอบแทน             489,400.00        394,500.00  -         94,900.00  

หมวดคาใชสอย          9,106,950.00      8,460,708.38  -        646,241.62  

หมวดคาวัสด ุ          4,771,700.00      4,481,985.11  -        289,714.89  

หมวดคาสาธารณูปโภค            692,600.00        632,564.63  -         60,035.37  

หมวดคาครุภัณฑ             909,400.00        903,000.00  -           6,400.00  

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง          3,839,400.00      3,779,415.00  -         59,985.00  

หมวดเงินอุดหนุน          5,450,000.00      5,447,798.00  -           2,202.00  

หมวดรายจายอ่ืน               5,000.00                   -    -           5,000.00  

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ           59,700.00      

         47,410,000.00    46,052,911.99  -      1,416,788.01  

 

รับจริงสูงกวาจายจริง          4,514.16  
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รายงานโครงการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจริง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเท่ียวและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.  ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณระบบไฟฟาสอง

สวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขตบริการไฟฟา

สาธารณะภายในเขตเทศบาล 

249,800.00 กองชาง 

2. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดานการดูแล 

บํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณไฟฟาสาธารณะ 

323,700.00 กองชาง 

3. ปรับปรุง ซอมแซม ผวิจราจรถนนสายตางๆ ภายในเขต

เทศบาลท่ีมีการชํารุด 

30,800.00 กองชาง 

4. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแล บํารุงรักษา

ถนน ทางเทา รางระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตก 

รวมถึงการดูแลเกาะกลางถนน 

108,000.00 กองชาง 

5. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาท่ีดูแล บํารุงรักษา

สวนสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

216,000.00 กองชาง 

6. โครงการลอกทอระบายน้ํา 150,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

7. โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ํา 142,630.00 กองสาธารณสุขฯ 

8. โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนงาน

ดานผังเมืองระบบสาธารณูปโภคในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

106,800.00 กองชาง 

9. โครงการกอสรางขยายถนน ค.ส.ล.ชุมชนดอนประดู บริเวณ

หนาท่ีดินนายประโยชน โตทอง ถึงบาน นางสายทอง เทพทอง 

921,415.00 กองชาง 

10. โครงการปรับปรงุซอมแซมขอบคันหินและเกาะกลางถนน

ไชยานุภาพ 

195,000.00 กองชาง 

11. โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ ถนนทางหลวงหมายเลข 

322 ชวง รอบอนุสาวรียพระบรมราชานุสรณ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช 

495,000.00 กองชาง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

12. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย 90,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

13. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน

ชุมชน 

44,160.00 กองสาธารณสุขฯ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจริง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

14. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดสุนัข 13,750.00 กองสาธารณสุขฯ 

15. โครงการปองกันวัยใส ปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

39,960.00 กองสาธารณสุขฯ 

16. โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารของผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด 

68,515.00 กองสาธารณสุขฯ 

17. โครงการน้ําบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน 18,200.00 กองสาธารณสุขฯ 

18. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 60,770.00 กองสาธารณสุขฯ 

19. โครงการรณรงคการคัดแยกขยะรีไซเคิล 360.00 กองสาธารณสุขฯ 

20. โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงานบริการเก็บขนขยะมูล

ฝอย ข้ึนรถบรรทุกขยะในบริเวณหรือทางสาธารณะเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย 

570,300.00 กองสาธารณสุขฯ 

21. โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงานบริการทําความสะอาด 

เก็บกวาดขยะมูลฝอย ถนน ทางเทา ท่ีหรือทางสาธารณะ

ประโยชน เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

538,800.00 กองสาธารณสุขฯ 

22. โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 100,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

23. โครงการควบคุมและปองกันโรคท่ีเกิดจากสัตว 19,800.00 กองสาธารณสุขฯ 

24. โครงการสงเสริมการนวดและประคบสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 15,210.00 กองสาธารณสุขฯ 

25. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระราช- ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี

5,500.00 กองสาธารณสุขฯ 

สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 

26. โครงการอาการกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ดอนเจดีย(คาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ฯ) 

605,200.00 กองการศึกษา 

27. สนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

5,288,365.00 กองการศึกษา 

28. สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) ใหแกนักเรียนอนุบาล-

ประถมศึกษา 

2,278,982.98 กองการศึกษา 

29. โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 167,829.06 กองการศึกษา 
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ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจริง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

30. โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและ

เยาวชน 

360.00 กองการศึกษา 

31. จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีใชเปนสื่อการเรียนการสอนสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

185,300.00 กองการศึกษา 

32. จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือใชในการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

161,800.00 กองการศึกษา 

33. ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 13,225.00 กองการศึกษา 

34. โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานนักการ ภารโรง ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

108,000.00 กองการศึกษา 

35. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ 

58,100.00 สํานักปลัดฯ 

36. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 29,850.00 กองการศึกษา 

37. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 74,160.00 กองการศึกษา 

38. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 37,850.00 กองการศึกษา 

39. โครงการเด็กไทยธรรมดี 64,240.00 กองการศึกษา 

40. โครงการศูนยออกกําลังกายเทศบาลตําบลดอนเจดีย 199,900.00 กองการศึกษา 

41. โครงการปนรักษ ปนบุญ 4,315.00 กองการศึกษา 

42. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจาหนาท่ีศูนย

ออกกําลังกาย ประจําศูนยการออกกําลังกายเทศบาลตําบล

ดอนเจดีย 

108,000.00 กองการศึกษา 

43. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

94,022.00 สํานักปลัดฯ 

44. โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู 19,882.00 กองการศึกษา 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

45. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส 4,888,100.00 สํานักปลัดฯ 

46. โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล 78,500.00 สํานักปลัดฯ 

47. โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 26,260.00 สํานักปลัดฯ 

48. ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น 11,670.00 สํานักปลัดฯ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

49. โครงการวันเทศบาล 10,000.00 สํานักปลัดฯ 
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ชื่อโครงการ งบประมาณท่ีจายจริง หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

50. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร 180,000.00 สํานักปลัดฯ 

51. โครงการสงเสริมความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร

ของเทศบาล 

8,610.00 สํานักปลัดฯ 

52. โครงการฝกอบรมการดําเนินการทางวินัย 9,490.00 สํานักปลัดฯ 

53. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 9,000.00 กองคลัง 

54. โครงการปรับปรงุประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและ

เผยแพรความรูเก่ียวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 

2,784.00 กองคลัง 

55. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหนาท่ีบันทึกขอมูล 214,800.00 กองคลัง 

56. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานนักการภารโรง

ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

108,000.00 สํานักปลัดฯ 

57. ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบเสียงตามสาย และหอกระจาย

ขาว 

46,500.00 สํานักปลัดฯ 

58. โครงการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลท่ี 

10 

144,430.00 สํานักปลัดฯ 

59. ติดตั้ง จัดซ้ือ ปรับปรุง ซอมแซมวัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของ

กับงานจราจร 

381,650.00 สํานักปลัดฯ 

60. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

108,100.00 สํานักปลัดฯ 

61. ปรับปรุง ซอมแซม วัสดุอุปกรณในงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

298,746.07 สํานักปลัดฯ 

62. ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

30,000.00 สํานักปลัดฯ 

63. โครงการจางเหมาบริการบุคคลเปนพนักงานขับรถยนต 324,000.00 สํานักปลัดฯ 

64. โครงการจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจําศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

432,000.00 สํานักปลัดฯ 

65. สนับสนุนโครงการรวมพลังแผนดินตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพ

ติดอยางยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี 

60,000.00 สํานักปลัดฯ 

รวม 21,336,491.11  
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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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