


 ภายใต้ระยะเวลาท่ีผ่านมา ท่ีกระผมได้บริหารจัดการท้องถิ่น  

ได้น�าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี “หลักธรรมาภิบาล” มาใช ้

ในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามพระราช

บญัญตัเิทศบาล อย่างเคร่งครดั ในบทบาทหน้าทีแ่ละ

ปฏบิตัติามนโยบายของภาครฐั ให้ความส�าคญักบัการม ี

ส่วนร่วม โปร่งใส ความคุ้มค่า และตรวจสอบได้  

โดยจะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 การบริหารจัดการท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมนั้น 

ทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ 

แนวนโยบาย ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยการน�าศาสตร์พระราชามาใช้ในการ

พัฒนาท้องถิ่น ว่าด้วย ความเข้าใจ 

 เข้าถงึ และพัฒนา น�าหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 

ส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจในชุมชน 

ตลอดจนน�านโยบายของภาครฐั

มาพัฒนาท้องถิ่น

สารนายกเทศมนตรี
ต�ำบลมำบแค

(นายเดชอดุลย์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีต�าบลมาบแค



 พื้นที่ต�าบลมาบแค เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  มีการท�าพุ ไฟพะเนียง ใช้จุดในงานเทศกาลต่าง ๆ  จึงเรียกขานว่า 
“บ้านพะเนียงแตก” ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง ตั้งขึ้นเป็นต�าบลพะเนียงแตก โดยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ชื่อ ต�าบลพะเนียงแตก แขวงนครชัยศรี มีก�านันหลง  
เป็นก�านนัต�าบลพะเนยีงแตก และเมือ่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็ออกตรวจหัวเมอืงก�าแพงแสน 
ได้แต่งตั้งก�านันหลงเป็นท่านขุน มีชื่อเต็มว่า ท่านขุนมาบแคขจร และเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนชื่อต�าบลใหม่ 
จากต�าบลพะเนียงแตกเป็นต�าบลมาบแค ตามชื่อท่านขุนมาบแคขจร ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน
 เทศบาลต�าบลมาบแค เดิมจัดตั้งเป็นสภาต�าบลมาบแค ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภา
ต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 เป็น องค์การบริหารส่วนต�าบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และ 
เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต�าบลมาบแค มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ 
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมพื้นที่ต�าบลมาบแคทั้งต�าบล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

	 1.	 ที่ตั้ง	 : เทศบาลต�าบลมาบแค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด

นครปฐม ประมาณ 20 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 สายนครปฐม - ดอนตูม ตัดผ่านพื้นท่ี 

ต�าบลมาบแค โดยมีอาณาเขตดังนี้

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต�าบลห้วยพระและต�าบลห้วยด้วน อ�าเภอดอนตูม

 ทิศใต้     ติดต่อกับ ต�าบลทุ่งน้อย อ�าเภอเมืองนครปฐม

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต�าบลดอนรวก อ�าเภอดอนตูม

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต�าบลนครปฐมและต�าบลตาก้อง อ�าเภอเมืองนครปฐม

 ที่ตั้งส�านักงานเทศบาลต�าบลมาบแค ตั้งอยู่ที่ 16/5 หมู่ที่ 10 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 2.	ภูมิประเทศ	: เทศบาลต�าบลมาบแค มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวปนทราย 

สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การท�าการเกษตรกรรมและกสิกรรม

	 3.	เขตการปกครอง	(จ�านวนหมู่บ้าน)	: จ�านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต�าบลมาบแค มีจ�านวนทั้งสิ้น 

11 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 บ้านส�านักคร้อ

หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยชัน  

หมู่ที่ 3 บ้านดอนตาก่าน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านอุทัย หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตะพรม 

หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียงแตก หมู่ที่ 11  บ้านดุมหัก  

หมู่ที่ 6 บ้านรางน�้าเค็ม

 4.	ประชากร	: ประชากรในเขตเทศบาลต�าบลมาบแค มีจ�านวนทั้งสิ้น 8,497 คน แยกเป็นชาย 4,098 คน 

หญิง 4,399 คน มีจ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,639 ครัวเรือน

 5.	เนื้อที่	: ต�าบลมาบแคมีพื้นที่ประมาณ 20.147 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,592 ไร่

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลต�าบลมาบแค



นายเดชอดุลย์ บุญมี
นายกเทศมนตรีต�าบลมาบแค

ผู้บริหารเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายภูดิศ คนอยู่
รองนายกเทศมนตรี

นายกิมเอ็ง แซ่ตั้น
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวัลลภ ยมพุก
รองประธานสภาเทศบาล

นายสุชาติ แตงจั่น
ประธานสภาเทศบาลต�าบลมาบแค

นายสมชาย อ่อนสด
 รองนายกเทศมนตรี

นายวิระชัย พานแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายน�้าใจ เผือกเสน่ห์
เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมพิศ สงวนพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค์ คล้ายสถาพร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพโรจน์ ยอดแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมใจ ถิ่นมาบแค
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวรสันต์ ห้วยหงษ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวัลลภ ยมพุก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสามารถ รอดทุกข์ 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอ�านวย เอี่ยมอาจ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุชาติ แตงจั่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุวรรณ พึ่งบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนรินทร์ อาภรณ์อักษรกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลมาบแค
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ส�านักงานปลัดเทศบาล

กองคลัง

(1) (3)

(5) (7)

(19)

(17)

(15)

(13)(11)

(9)(8)

(10)
(12)(14)(16)

(18)

(2)
(4)(6)

1.	นายอริยะพัส	ทรงนิพิฐกุล	 2.	นางสาวปวีณา	ศรีงาม	 3.	นายธนายุทธ	เอี่ยมสง่า	 4.	นางสาวพรพรรณ	ภุชชงค์

5.	นางสาววริษฐา	มุกดาสนิท	 6.	นางสาวชลธิชา	บุญประเสริฐ	 7.	นางสุนีย์	ศรีสุขอร่าม	 8.	นางสาวผ่องพรรณ	คงเขียว

9.	นางสาวพิราอร	ส�่าประเสริฐ	 10.	นางสาวอัมพร	สงวนรักษา	 11.	นางสาวจันทนา	ตาทอง	 12.	นางสาวนวิยา	เดชาฎิรายุกุล

13.	นางสาวกาญจนรัตน์	เลื่องลือวุฒิ	 14.	นางสาวรัตน์	คงข�า	 15.	นางสาวจารุวรรณ	คงข�า	 16.	นายระพินทร์	ถิ่นมาบแค

17.	นายสัญญา	เก้าลิ้ม	 18.	นายปณัชช์	สงวนรักษา	 19.	นายพิเชษฐ์	คงเขียว

1.	นางสาวเพ็ญนภา	ส�่าประเสริฐ	 2.	นางสาวปภาภร	แต่งตามพันธ์	 3.	นางสาวชารีรัตน์	นิ่มเภา	 4.	นางสาวสุดารัตน์	ปรีชื่น

5.	นางสาวชญาน์นันท์	เลิศวิรัตน์	 6.	นางสาวณัชชารักษ์	สระทองแดง	 7.	นางสาวปรียารินทร์	วัฒนะวรศิริกุล	 8.	นายเกียรติศักดิ์	สงพรมทิพย์

9.	นายประชา	เศรษฐีชาวนา

(1)

(4)
(6)

(8)

(5)

(7)
(9)

(2)

(3)
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กองช่าง

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

(1)

(3)
(5)

(4)
(6)

(2)

(2) (3)

(1)

(4)

(7)

(5)(6)

1.	สิบเอกนิคม	โชติชัย	 2.	นางสาวสาภิสร	ส�่าประเสริฐ	 3.	นางสาวรินรดา	หงษ์พญา	 4.	นางสาวกันยากร	เนตรนุช

5.	นายอ๊อด	อ่วมน้อย	 6.	นายศักดิ์ดา	จันทร์ชู	 7.	นายวิรพล	สวามิ

1.	นายธนธรณ์	ช้างบุญมี	 2.	นางสาวยุพิน	คล้ายจินดา	 3.	นายสรวุฒิ	สงวนวงศ์	 4.	นายประเสริฐศักดิ์	อ่อนเที่ยง

5.	นายชินดิษฐ์	พินเผือก	 6.	นายเฉลิมชัย	โฮกอ่อน
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งบรายรับ-รายจ่าย

ประจ�ำปีงบประมำณ 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2560

รายรับ
รายรับ	 	 	 	 บาท

ภาษีอากร    2,133,053.15

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 1,090,011.00

รายได้จากทรัพย์สิน   439,443.98

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 5,906,050.00

รายได้เบ็ดเตล็ด    83,904.00

รายได้จากทุน     4,070.00

ภาษีจัดสรร    24,261,507.40

เงินอุดหนุนทั่วไป   15,917,741.00

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น		 49,835,770.53

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	 244,320.00

รวมรายรับทั้งสิ้น		 	 	 50,080,090.53

รายจ่าย
รายจ่าย	 	 	 	 บาท

งบกลาง    11,536,942.14

เงินเดือน     12,837,667.00

ค่าตอบแทน    73,890.00

ค่าใช้สอย     3,146,878.35

ค่าวัสดุ     2,596,572.69

ค่าสาธารณูปโภค   4,633,608.75

เงินอุดหนุน     1,096,000.00

ค่าครุภัณฑ์     1,160,020.30

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  3,153,300.00

รายจ่ายอื่น    20,000.00

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	 40,254,879.23

รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	 244,320.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	 	 	 40,499,199.23
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ผลการด�าเนินงาน

1.	นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(งบประมาณรวม	23,439,618	บาท)

 1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่1 จดุเริม่ต้นบริเวณ

บ้านนางบญุทรง แผนด ีจดุสิน้สดุบรเิวณ บ้านนายวุฒ ิเอีย่มอาจ กว้าง 5 ม. ยาว 185 ม. 

หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 370,600 บาท

 1.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่3 จดุเริม่ต้นบริเวณ

บ้านนายสมชาย อ่อนสด จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสง่า ปีมณี กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. 

หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ 195,500 บาท

 1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่3 จดุเริม่ต้นบริเวณ

ถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสมพร เอี่ยมอาจ กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. 

หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 88,200 บาท

 1.4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่4 จดุเริม่ต้นบริเวณ

ถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางพัชรี สิงห์ตาก้อง กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. 

หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 224,800 บาท

 1.5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่4 จดุเริม่ต้นบริเวณ

ถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางทองพิม ชูยินดี กว้าง 3 ม. ยาว 5 ม. 

หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 61,000 บาท

 1.6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่5 จดุเริม่ต้นบริเวณ

ถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน อ.สุรชัย ลัดสยาม กว้าง 4 ม. ยาว 95 ม. 

หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ 158,500 บาท

 1.7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นบ้าน

นายสนิ น้อยเกดิ จดุสิน้สดุบรเิวณ ถนน คสล.เดมิ กว้าง 3 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.05 ม. 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 158,000 บาท

 1.8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่10 จดุเริม่ต้นบ้าน

นางวฒันา เกดิโถ จดุส้ินสดุบรเิวณถนนคอนกรตีเดมิ กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.05 ม. 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 113,500 บาท

 1.9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ 10 จุดเริม่ต้นบริเวณ

ถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางสุวิมล สอนนุวัฒน์ กว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. 

หนา 0.05 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์-โครงการ งบประมาณ 158,800 บาท 

 1.10 โครงการวางท่อระบายน�้า หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายชุ จันทร์ชุ่ม 

จุดสิ้นสุดบริเวณท่อระบายน�้าเดิม ท่อ คสล.ขนาด ø 0.30 ม. ยาว 100 ม. พร้อม 

บ่อพักพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 188,900 บาท
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 1.11 โครงการวางท่อระบายน�า้ หมูท่ี ่2 จดุเริม่ต้นบริเวณบ้านผู้ใหญ่สุริยา สงวนพันธุ ์จุดส้ินสุดบริเวณบ้านสมพษิ ป่ินทอง 

ท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. ยาว 55 ม. พร้อมบ่อพักพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 118,800 บาท

 1.12 โครงการวางท่อระบายน�้า หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นหมู่บ้านจันทกานต์จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นายบุญสมใจ สวัสดิ์พาณิชย์ 

ขนาด ø 0.60 ม. ยาว 130 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 287,300 บาท

 1.13 โครงการวางท่อระบายน�้า หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายปัญญา สุขพัฒน์ จุดสิ้นสุดบริเวณ บ้านนายประสาท 

คนอยู่ ท่อ คสล. ขนาด ø 0.60 ม. ยาว 100 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 258,000 บาท

 1.14 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี หมูท่ี ่9 จดุเริม่ต้นทางเข้าบ้านผูใ้หญ่บญุธรรม เสอืค�า จดุสิน้สดุ 

บริเวณบ้านนายสมชาย ตาทองศรี กว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.05 ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ 

123,000 บาท

 1.15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8 จุดเริ่มต้น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 จุดสิ้นสุด บริเวณทางหลวงชนบท 

นฐ 4042 งบประมาณ 828,600 บาท

 1.16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.11 บริเวณบ้านนายทองดี สามกรีเผือก งบประมาณ 176,000 บาท

 1.17 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ม.9 บริเวณสะพานเหล็ก งบประมาณ 45,000 บาท

 1.18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.4,11 จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยกข้างวัดพะเนียงแตก สิ้นสุดบริเวณเขตติดติดต่อ

ต�าบลตาก้อง งบประมาณ 3,164,400 บาท

 1.19 โครงการขุดเจาะบ่าบาดาล ม.7 บริเวณที่ดินนายส�าเริง ศักดิ์วิโรจน์ งบประมาณ 632,000 บาท

 1.20 โครงการขุดลอกคลองระบายน�้า ม.2 งบประมาณ 12,100 บาท

 1.21 โครงการขุดลอกคลองระบายน�้า ม.9 งบประมาณ 32,300 บาท

 1.22 โครงการขุดลอกคลองระบายน�้า ม.9 งบประมาณ 13,400 บาท

 1.23 โครงการขุดลอกคลองระบายน�้า ม.9 งบประมาณ 36,700 บาท

 1.24 โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้า ม.9 งบประมาณ 119,400 บาท

 1.25 โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้า ม.5 งบประมาณ 126,400 บาท

 1.26 โครงการก่อสร้างประตูระบายน�้า ม.9 งบประมาณ 119,400 บาท

 1.27 โครงการขุดลอกคลองระบายน�้า ม.9 งบประมาณ 447,373 บาท

 1.28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.11 บริเวณซอยข้างโรงสีคอสะพานคอนกรีต งบประมาณ 282,000 บาท

 1.29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.11 บริเวณถนน คสล.เดิม จุดส้ินสุดบริเวณบ้านนายจ�ารูญ เชาว์ประทัด 

งบประมาณ 318,800 บาท

 1.30 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปาแชมเปญ ม.2 งบประมาณ 981,845 บาท

 1.31 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1 บริเวณถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 สิ้นสุดบริเวณแท้งค์น�้า คสล. หมู่ที่ 1 งบประมาณ 

1,335,000 บาท
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 1.32 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 ต�าบลมาบแค เชื่อมต่อต�าบลตาก้อง

อ�าเภอเมืองนครปฐม งบประมาณ 6,640,000 บาท (งบประมาณ อบจ.นครปฐม)

 1.33 โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหมูท่ี ่3 ต�าบลมาบแค อ�าเภอเมอืงนครปฐม เชือ่มต่อต�าบลดอนรวก 

อ�าเภอดอนตูม งบประมาณ 5,624,000 บาท (งบประมาณ อบจ.นครปฐม)

2.	นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	(งบประมาณรวม	18,160	บาท)

 2.1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพประจ�าปี งบประมาณ 18,160 บาท

3.	นโยบายการพัฒนาด้านสังคม	(งบประมาณรวม	5,944,821	บาท)

 3.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 787 บาท

 3.2 โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพต�าบลมาบแค งบประมาณ 32,400 บาท

 3.3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก งบประมาณ 436,820 บาท

 3.4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก งบประมาณ 121,203 บาท

 3.5 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพะเนียงแตก“โครงการจ้างครูสอนปฐมวัย” งบประมาณ 104,500 บาท

 3.6 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณ 432 บาท

 3.7 โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน งบประมาณ 29,400 บาท

 3.8 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน งบประมาณ 4,800 บาท

 3.9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 99,687 บาท

 3.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ งบประมาณ 432 บาท

 3.11 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 4,393,200 บาท

 3.12 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 720,800 บาท

 3.13 โครงการแห่เทียนจ�าน�าพรรษา งบประมาณ 360 บาท

4.	นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	(งบประมาณรวม	20,744	บาท)

 4.1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี งบประมาณ 4,232 บาท

 4.2 โครงการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน งบประมาณ 7,580 บาท

 4.3 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก งบประมาณ 8,932 บาท

5.	นโยบายการพัฒนาด้านบริหารจัดการ	(งบประมาณรวม	1,045,955.30	บาท)

 5.1 โครงการจัดหาเครื่องออกก�าลังกาย งบประมาณ 293,800 บาท

 5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช�าระภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี งบประมาณ 3,309 บาท

 5.3 โครงการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิติังานของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง 

งบประมาณ 14,320 บาท
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 5.4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณ 7,800 บาท

 5.5 โครงการจัดซื้อเครื่องส�ารองไฟ จ�านวน 3 เครื่อง งบประมาณ 8,300 บาท

 5.6 โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กเสริมข้าง งบประมาณ 5,100 บาท

 5.7 โครงการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร งบประมาณ 30,400 บาท

 5.8 โครงการจัดซื้อโต๊ะส�านักงาน งบประมาณ 6,000 บาท

 5.9 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ จ�านวน 2 ตู้ งบประมาณ 11,000 บาท

 5.10 โครงการจัดซื้อตู้ลิ้นชักเก็บแบบแผนที่ภาษีงบประมาณ 19,700 บาท

 5.11 โครงการจดัซือ้บอร์ดตดิประกาศแบบ 2 หน้า พร้อมขาต้ัง และโครงหลงัคาโพลีคาบอเนต งบประมาณ 28,248 บาท 

 5.12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศงบประมาณ 57,000 บาท

 5.13 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลงบประมาณ 8,549.30 บาท

 5.14 โครงการจัดซื้อสายส่งน�้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว x 30 ม. ชนิดผ้า จ�านวน 2 เส้น งบประมาณ 19,000 บาท

 5.15 โครงการจดัซือ้หัวฉดีน�า้ดบัเพลงิ ขนาด 2.5 นิว้ มคีนัโยก เปิด-ปิด (แบบบอลวาล์ว) สามารถปรบัปรมิาณน�า้ ได้ 4 ระดบั 

สามารถปรับชนิดของน�้าได้ 3 ระดับล�าตรง/กึ่งล�าฝอย/ม่านน�้า งบประมาณ 18,000 บาท

 5.16 โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ งบประมาณ 300,000 บาท

 5.17 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ�านวน 3 เครื่อง งบประมาณ 28,500 บาท

 5.18 โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา งบประมาณ 24,931 บาท

 5.19 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง งบประมาณ 25,200 บาท

 5.20 โครงการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20,000 บาท

 5.21 โครงการประชาคมเพื่อก�าหนดทิศทางพัฒนาของเทศบาลต�าบลมาบแค งบประมาณ 4,958 บาท

 5.22 โครงการจัดท�า website เทศบาลต�าบลมาบแค จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 65,000 บาท

 5.23 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 16,000 บาท

 5.24 โครงการจัดซื้อเครื่องส�ารองไฟ กองคลัง งบประมาณ 3,200 บาท

 5.25 โครงการจัดซื้อเครื่องส�ารองไฟ ส�านักงานปลัด งบประมาณ 3,200 บาท

 5.26 โครงการจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม งบประมาณ 18,880 บาท

 5.27 โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ต�าบลมาบแค งบประมาณ 4,560 บาท

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น	30,469,298.30	บาท
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กราบถวายบังคมพระบรมศพ พ่อหลวง ร.9

การบ�าเพ็ญประโยชน์ 100 วัน ถวายความอาลัย ร.9

การจัดประชาคมต�าบลและการท�าประชาพิจารณ์ 
มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

การขุดลอกคลอง

การได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

การเรียนรู้อยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมอาเซียน

ประมวลภาพกิจกรรม
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โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานประเพณีลอยกระทง

โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก

งานประสานสาธารณูปโภค

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ประมวลภาพกิจกรรม

ก�าจัดผักตบชวา คลองสวยน�้าใส

โครงการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โครงการคัดแยกขยะ

โครงการมาบแค สามคัคีปรองดอง คลองสวยน�้าใสร่วมใจประชา

กิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ

ร่วมขบวนแห่ขนมจีนเปิดงานประจ�าปีองค์พระฯ

14



ประชุมพนักงานเทศบาลประจ�าเดือน

ลงนามถวายความอาลัย ร.9

ประชุมสภาเทศบาลต�าบลมาบแค

แห่เทียนพรรษา 2560

อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เปิดสวนสุขภาพ เทศบาลต�าบลมาบแค

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร. 10
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ประมวลภาพกิจกรรม

งานปีใหม่กลุ่มผู้สูงอายุต�าบลมาบแค

ฉีดพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลาย

งานสงกรานต์กลุม่ผูส้งูอายุ

เทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งานสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน 2560
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การคัดแย
ก

และการจัดการขยะขยะ
การคัดแยกขยะ...

สาเหตุที่เราทุกคน

ควรช่วยกันคดัแยกขยะ...

การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ 

ด้วย 3R

R1 Reduce

R2 Reuse

แนวทางการน�าไปใช้

ประโยชน์

 ในปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่ส�าคัญเนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจ�านวนมาก ถ้าหากมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

แต่ไม่มีแนวทางลดปริมาณขยะ อนาคตจะก่อให้เกิดปัญหาที่จะก่อผลกระทบในด้านต่างๆ ในชุมชนหรือองค์กร ได้แก่

 1. ชุมชนหรือองค์กรสกปรกเสียทัศนียภาพ

 2. เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นแหล่งปนเปื้อนสารพิษแหล่งน�้าเน่าเสีย

 3. ท่อระบายน�้าอุดตันอากาศเป็นพิษ

 4. ขยะบางชนิดย่อยสลายยาก เช่น โฟม พลาสติก

 การรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะ เป็นแนวทางที่จะลด

ปริมาณและเกิดผลมหาศาล ดังนี้

 1. สามารถลดปริมาณขยะลงได้

 2. สามารถประหยัดงบประมาณลงได้

 3. สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่

 4. สามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 5. สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

 เป็นวิธีง่ายๆ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ แต่เป็นการ

ด�าเนินการที่ต้องสร้างจิตส�านึกในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะ โดย... 

เริ่มต้นที่ต้นทาง (ที่บ้าน)

 การลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ การเลือกใช้สินค้า ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือ

เกิดน้อยที่สุดเช่น ใช้สินค้าที่ใช้ ภาชนะรีไซเคิลได้ การใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายสินค้า 

การใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟม หรือถุง ใช้สินค้าชนิดเติม เลือกซื้อสินค้าที่ใช ้

บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น

 การใช้ คือ การน�าสิ่งของ (ขยะ) ที่ต้องทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่น เช่น 

การน�าขวดน�า้อดัลมมาปลกูต้นไม้ การน�ากล่องเครือ่งส�าอางมาใช้ใส่ดนิสอ อปุกรณ์

เครื่องเขียน หรือการน�ายางรถยนต์เก่ามาท�าถังใส่ขยะ

 โดยทั่วไปการแยกขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งก�าเนิด

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน โรงเรียน ตลาด และสถานที่

อื่นๆ นั้นแยกได้เป็น 4 ประเภท

 1. ขยะเศษอาหาร แยกเพื่อน�าไปก�าจัดโดย 

 วิธีปุ๋ยหมัก

 2. ขยะทีย่งัใช้ได้ หรอืขยะรไีซเคลิแยกเพือ่น�ากลบั

มาใช้ใหม่ ใช้ซ�า้ โดยน�ากลบัเข้าสูก่ระบวนการน�ากลบัมา

ใช้ใหม่

 3. ขยะพษิ แยกเพือ่รวบรวมส่งก�าจดัด้วยวธีิท่ีเหมาะสม 

อาจใช้ได้ท้ังวิธีการฝังกลบโดยวิธีพิเศษ และการเผา 

หลงัจากวสัดผุ่านกระบวนการผลติ จะได้เป็นผลติภณัฑ์

ใหม่ จากนัน้จงึเข้าสูข่ัน้ตอนการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 4. ขยะอื่นที่ย่อยสลายยาก

R3 Recycle

 การน�ากลบัมาใช้ใหม่ คอื การน�าเอาสิง่ของหรอืวสัดุ

(ขยะ) ที่จะทิ้ง ไปแปรรูปในกระบวนการอุตสาหกรรม 

เช่นการน�าแก้วแตกไปหลอม แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ 

การน�าเอาพลาสติกไปหลอมเป็นภาชนะพลาสติกใหม่ 

เช่น ถัง กาละมัง
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ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
 ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งรุนแรงมากยิ่งข้ึน ปัญหาคอร์รัปชั่น 
ท�าให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณที่ต้องน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติเป็นเวลามหาศาล เช่น การทุจริตของ
ข้าราชการบางคนในการจัดซื้อวัสดุเพื่อน�ามาสร้างถนน ท�าให้ได้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพแต่ราคาสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรงเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรหากถนนไม่ดี ช�ารุด หรือทรุดตัวก็จะท�าให้ประชาชนเดือดร้อนเกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา
 3.1 ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีและปลูกฝังเยาวชนให้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนร่วมเป็นส�าคัญ
 3.2 ภาครัฐควรรณรงค์ให้คนในสังคมรังเกียจการทุจริต เน้นความซื่อสัตย์ และความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง
 3.3 กฎหมายไทย ควรมบีทลงโทษทางสังคมต่อผูท้ีก่ระท�าการทจุรติอย่างเข้มงวด เพือ่ไม่ให้มกีารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย
ในการช่วยเหลือพวกพ้องให้พ้นผิด
 3.4 คนในสงัคมจะต้องให้ความร่วมมือ และให้การสนบัสนนุองค์กรทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบและขจดัการทจุรติ เช่น ส�านกังาน
คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เป็นต้น
 3.5 ส่ือมวลชนต้องให้ความสนใจในการติดตามการด�าเนินงานของรัฐ และเปิดโปงปัญหาที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้  
เพื่อให้ประชาชนทราบว่าปัญหานี้เป็นอันตรายต่อสังคมมากเพียงใด

ผลเสียของการคอร์รัปชั่น
 1. ด้านรฐั ท�าให้เกิดการผกูขาด ข้าราชการจะตดิต่อซือ้ขายกบัพรรคพวกของตนหรือผูท้ีใ่ห้ผลประโยชน์ต่อตนเอง เท่านัน้ 
ท�าให้สินค้าแพงกว่าความเป็นจริง วัสดุสิ่งของคุณภาพต�่า ท�าให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ในวงราชการ ใช้สถานที่ราชการหากิน
ในทางไม่สุจริต
 2. ด้านข้าราชการ ท�าให้ข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตหมดก�าลังใจในการท�างาน ถ้าผู้บังคับบัญชาร่วมกับลูกน้องใกล้ชิด
กระท�าการคอร์รัปชั่นด้วยแล้ว ข้าราชการที่สุจริตย่อมอยู่ในวงราชการยากเพราะจะโดนกลั่นแกล้งตลอดเวลา
 3. ด้านประชาชน ประชาชนเสื่อมศรัทธาข้าราชการ เพราะข้าราชการที่คอร์รัปชั่น จะท�าให้ข้าราชการที่ซื่อสัตย์พลอย
เสียชื่อเสียง เกียรติยศ ไปด้วย

แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนและติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ โทร. 1206

และสายตรงนายกเทศมนตรี 086-997-9650

ประชาสัมพันธ์

และปราบปรามการทุจริต

เพื่อสร้างจิตส�านึกในการป้องกัน
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บรรณาธิการ
 วารสารสรุปผลการด�าเนนิงานของเทศบาลต�าบลมาบแค ฉบบันี ้เป็นการสรปุผล 

การด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)

 การด�าเนินงานที่ผ่านมาของเทศบาลต�าบลมาบแค ส�าเร็จลงได้ก็เพราะความ

ร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ได้มีส่วนร่วมในลักษณะประชารัฐร่วมใจ นโยบายที่

ส�าคญัของรฐับาลทีท้่องถิน่น�ามาปฏิบตัแิละจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุ ๆ  

ท่าน คือ โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ก็ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้อง

ชาวต�าบลมาบแคได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อต�าบลของเรา

 ช่วงนี ้รัฐบาลได้มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์ชาต ิเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ 

ได้มีการท�าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ด้านการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  

ผู้ถอืบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ การปรองดอง สามคัคกีนั รูส้ทิธหิน้าที่

ตามกฎหมาย กลไกบรหิารราชการ การใช้ชวีติพอเพยีงให้อยูด่ี

มสุีขในชมุชน ได้รู้เท่าทนัเทคโนโลย ีห่างไกลยาเสพตดิ และ

ท่ีส�าคญัรู้รักประชาธปิไตยไทยนยิม มคีวามหมาย 2 ส่วน คอื 

 1) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

 2) ความเป็นไทย ความดีงาม การมีขนบธรรมเนียม

ประเพณีเป็นของตนเอง มีความสงบสันติ  

การท�าความดีเพื่อประเทศชาติ การเลือกคนดี

เข้ามาบริหารประเทศ

 สดุท้าย ก็ขอฝากว่า แม้เทศบาลต�าบลมาบแค 

จะมงีบประมาณในการพฒันาต�าบลอย่างจ�ากดั  

แต่กจ็ะพยายามจดัสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไข

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทกุๆ ด้าน เพือ่ประโยชน์สขุ 

ของทุกคน

(นายน�า้ใจ เผือกเสน่ห์)

ปลัดเทศบาลต�าบลมาบแค



“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียน 

คนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง 

หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” 

 “...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ 

แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทําให้มีความสุข ถ้าทําได้ก็สมควรที่จะทํา สมควรที่

จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจ

จะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตาม

อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”

พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เบอร์โทรศัพท์ที่ส�าคัญ

การยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีประจ�าปี
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและช�าระภาษี ตั้งแต่ 2 มกราคม  

 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

2. ภาษีป้าย ยื่นแบบและช�าระภาษี ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี

3. ภาษีบ�ารุงท้องที่ ยื่นแบบและช�าระภาษี ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายนของทุกปี

• ส�านักงานเทศบาลต�าบลมาบแค 

โทร : 034-976270, 034-976271

• วัดพะเนียงแตก โทร : 034-203332

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาบแค โทร : 034-900980

• สถานีต�ารวจภูธรสามควายเผือก

โทร : 034-395500, 034-289040

• ที่ว่าการอ�าเภอเมืองนครปฐม โทร : 034-258411 

• แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม) 

โทร : 034-242611, 034-243704, 1129

• โรงพยาบาลนครปฐม โทร : 034-254150-4

• สถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครปฐม 

โทร : 034-259700-1, 199

• น�้าประปาไม่ไหล โทร : 064-9966903 หรือ 096-0654856 

• ติดตามผลการด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลมาบแค

ได้อีก 2 ช่องทาง ที่

Facebook : https://th-th.facebook.com/mabkhae.mk

เว็บไซต์ : http://www.mabkhae.go.th

พระราชด�ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 

ประชาสัมพันธ์การช�าระภาษี


