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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

เทศบาลต าบลมาบแค   อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
------------------------------------------------------ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค ทุกท่าน 

  กระผมนายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมาบแค สรุปได้ ดังนี้ 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งบประมาณรวม 12,239,100 บาท ) 

1.1 โครงการก่อสร้างลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น บริเวณบ้าน นางผอบ 
สงวนพันธ์ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน นางธัญญะนัน ธวัฒน์ชวกิตต์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 
205,000 บาท  

1.2 โครงการก่อสร้างลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางสุทิน 
เณรน้อย จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายจ าเลียง บุญรอดเลิศ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 
179,000 บาท 

1.3 โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบริเวณ ถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณ
ที่ดิน นายพนม พวงงาม งบประมาณ 253,000 บาท 

1.4 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นบริเวณห้องแถว นายสมพงษ์ สุดสาคร 
จุดสิ้นสุดท่อระบายน้ าเดิม ท่อ ค.ส.ล. งบประมาณ 192,000 บาท 

1.5 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางสาวพเยาว์ 
เอ่ียมประชา จุดสิ้นสุดบริเวณท่อระบายน้ าเดิม งบประมาณ 457,500 บาท 

1.6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางวี  คสล.และก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางเดิม 
(คลองชล) จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน นายสมชาย ตองอ่อน งบประมาณ 357,300 บาท 

1.7 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน 
แอสฟัสต์ติกคอนกรีตเดิม ถึงบ้าน คุณสมบัติ ตุ้มทอง เชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม งบประมาณ 
1,703,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)  หมู่ที่  4 
จุดเริ่มต้นบริเวณแยกร้านค้าชุมชนเชื่อมต่อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณอู่เชิดเครน  งบประมาณ 
267,800 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.9 โครงการปรับปรุงบ่อพัก คสล. เดิม ลดระดับให้เสมอผิวจราจร จ านวน 143 บ่อพัก 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  บริเวณ หมู่ที่ 6 ทั้งหมู่ งบประมาณ 286,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

 

/1.10 โครงการ... 

 



-2- 

 

1.10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  หมู่ที่  7 
จุดเริ่มต้น บ้านคุณจักรทิพย์ ศรีจตุรพร ถึงเชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม งบประมาณ 250,000 บาท (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

1.11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่
ที่ 11 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม บริเวณบ้านคุณระเบียบ รอดผล  ถึงลงคลองพะเนียงแตก 
งบประมาณ 71,200 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.12 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณหมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน
คุณสุวิทย์ โกมลสิงห์ จุดสิ้นสุด สะพาน คสล. จุดเชื่อมต่อหมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,152,000 บาท (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

1.13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น ฝั่งตรงข้ามบ้านคุณแพน     
ท่าผา  ถึง บ้าน สท.ไพโรจน์  ยอดแก้ว  เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม งบประมาณ 436,000 บาท (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

1.14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาด  Ø 0.60  ม.  พร้อมบ่อพักบริเวณหมู่ที่  6  
จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสุชาติ  อนุศาสนี  จุดสิ้นสุด คลองธรรมชาติ  งบประมาณ 564,000 บาท (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

1.15 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางวี คสล. และก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.60  ม. พร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 8  จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม  
จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณชัยยศ  ไชยบัวแก้ว งบประมาณ 550,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.16 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางวี  และก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.60 ม.  พร้อมบ่อพักบริเวณหมู่ที่  8  จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม  บริเวณ
บ้านเลขที่ 72/19จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมซอยแยก 7 บริเวณบ้านเลขที่ 72/23  
งบประมาณ 722,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ต าบลมาบแค  
เชื่อมต่อต าบลตาก้อง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  งบประมาณ 3,683,000 บาท (งบประมาณ
จาก อบจ.)  

1.18 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ าใต้ดิน หมู่ที่ 4 ต าบลมาบแค  อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บริเวณบ้านนายชัชวาสส์ สงวนสัตย์ งบประมาณ 497,700 บาท (จ่ายขาด
เงินสะสม)  

1.19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ าใต้ดิน หมู่ที่ 6 ต าบลมาบแค  อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บริเวณบ้านนางสาวทองดี คล้ายสถาพร งบประมาณ 412,600 บาท (จ่าย
ขาดเงินสะสม) 
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2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (งบประมาณรวม  57,892 บาท) 

  2.1 โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ งบประมาณ 30,000 บาท 

  2.2 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบพอเพียง งบประมาณ 5,000 บาท 

  2.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต งบประมาณ 2,350 บาท (กศน.ต าบลมาบแค) 

  2.4 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน งบประมาณ 6,000 บาท (กศน.ต าบลมาบแค) 

  2.5 โครงการกลุ่มสนใจการท าขนมวุ้น งบประมาณ 1,850 บาท (กศน.ต าบลมาบแค) 

  2.6 โครงการกลุ่มสนใจการแปรรูปอาหาร  งบประมาณ 4,700 บาท (กศน.ต าบลมาบแค) 

  2.7 โครงการกลุ่มอาชีพระยะสั้นนวดสปาหน้า งบประมาณ 7,992 บาท (กศน.ต าบลมาบแค)  

3. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม (งบประมาณรวม 14,569,120.82 บาท) 

3.1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก งบประมาณ 936,000 บาท 

3.2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก งบประมาณ 189,444.50 บาท 

3.3 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน งบประมาณ 
209,000 บาท 

3.4 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด งบประมาณ 78,200 บาท 

3.5 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 245,000 บาท 

3.6 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 66,616.32 บาท 

3.7 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 80,000 บาท 

3.8 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,000 บาท 

3.9 โครงการสายใยสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน งบประมาณ 20,000 บาท 

3.10 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน งบประมาณ 5,000 บาท 

3.11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 100,000 บาท 

3.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ งบประมาณ 1,000 บาท 

3.13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 15,000 บาท 

3.14 โครงการวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ 50,000 บาท 

3.15 โครงการวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 30,000 บาท 

3.16 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลมาบแค งบประมาณ 100,000 บาท 

3.17 โครงการแห่เทียนพรรษา งบประมาณ 1,000 บาท 
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3.18 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,000,000 บาท 

3.19 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 2,000,000 บาท 

3.20 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 30,000 บาท 

3.21 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล   
มาบแค งบประมาณ 20,000 บาท 

3.22 โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง งบประมาณ 5,000 บาท 

3.23 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ 1,000 บาท 

3.24 โครงการสืบสานงานประเพณีการต าขนมจีน งบประมาณ 30,000 บาท 

3.25 โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
งบประมาณ 24,860 บาท 

3.26 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข งบประมาณ 220,000 บาท 

3.27 ทุนการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  งบประมาณ 60,000 บาท  

3.28 โครงการปลูกจิตส านึกประชาธิปไตยในโรงเรียน งบประมาณ 20,000 บาท 

3.29 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่
โกง) งบประมาณ 30,000 บาท 

4.นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (งบประมาณรวม 45,000 บาท) 

4.1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 5,000 บาท 

4.2 โครงการสิ่งแวดล้อมโลก งบประมาณ 10,000 บาท 

4.3 โครงการเมืองสวย น้ าใส งบประมาณ 30,000 บาท 

5.นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (งบประมาณรวม 1,628,445.80 บาท) 

5.1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน งบประมาณ 4,138.50 บาท 

5.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความรู้เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลมาบแค งบประมาณ 262,562 บาท 

5.3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือการวางแผนและบริหารการจัดการของ
เทศบาลต าบลมาบแค  ระยะที่ 2 งบประมาณ 499,465.30 บาท 
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5.4 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงส านักงาน งบประมาณ 9,300 บาท 

5.5 โครงการจัดซื้อชั้นเอกสาร 20 ช่อง งบประมาณ 6,000 บาท 

5.6 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ งบประมาณ 44,000 บาท 

5.7 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก งบประมาณ 6,000 บาท 

5.8 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารภาษี  งบประมาณ 30,000 บาท 

5.9 โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ งบประมาณ 6,000 บาท 

5.10 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ส าหรับใช้ในห้องประชุม  งบประมาณ 20,000 บาท 

5.11 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว งบประมาณ 62,000 บาท 

5.12 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ส านักงาน งบประมาณ 2,800 บาท 

5.13 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค งบประมาณ 21,000 บาท 

5.14 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดหาบหาม เชื้อเพลิงเบนซิน 2 จังหวะ ขนาดกระบอก
สูบ 196 ซีซี ก าลังแรงม้า 15 แรงม้า แรงดันน้ า ไม่น้อยกว่า 400 ลิตรต่อนาที  งบประมาณ 345,000 บาท  

5.15 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ งบประมาณ 25,000 บาท  

5.16 โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต งบประมาณ  9,400 บาท 

5.17 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ า ชนิดถังเหล็ก งบประมาณ 100,000 บาท 

5.18 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 3 ตัว งบประมาณ 
175,780 บาท 

   
     รวมงบประมาณทั้งสิ้น  28,539,558.62 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


