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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

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

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค ทุกท่าน 

  กระผมนายเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมาบแค สรุปได้ดังนี้ 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (งบประมาณรวม 10,049,400 บาท ) 

1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณเจริญ  
กุญรุนทอง บริเวณหมู่ท่ี  9 จุดสิ้นสุด บริเวณคลองบัวทิพย ์งบประมาณ 531,000 บาท  

1.2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ท่ี 8 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง บ้านส าเภาทอง งบประมาณ 323,000 บาท 

1.3 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านภิญโย 
ธรรมธีโป จุดสิ้นสุด บริเวณ ศาลพ่อปู่ งบประมาณ 270,000 บาท 

1.4 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อ บริเวณหมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น 
บริเวณบ้านคุณประวิทย์  สงวนรักษา ถึง ล ารางสาธารณะ งบประมาณ 538,000 บาท 

1.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณหมู่ที่  7  
จุดเริ่มต้น บริเวณแยกที่ท าการกองทุนหมู่บ้านส านักคร้อ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณดุสิต  วงค์ศาโรจน์
งบประมาณ 125,400 บาท  

1.6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก บริเวณ
หมู่ที่  2  จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่สุริยา สงวนพันธุ์  จุดสิ้นสุดบริเวณ
ฝั่งตรงข้ามบ้านสุรินทร์  เกิดแก้ว งบประมาณ 480,000 บาท 

1.7 โครงการเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 180 เมตร หรือจนกว่าจะเจอชั้น
น้ าด ีพร้อมกลบบ่อเก่าที่ช ารุด หมู่ที ่4 บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ (หลังวัดพะเนียงแตก) งบประมาณ 
492,700 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.8 โครงการเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 180 เมตร หรือจนกว่าจะเจอชั้น
น้ าด ีพร้อมกลบบ่อเก่าที่ช ารุด หมู่ที่ 6 บริเวณท่ีดินนางง้อ  บุญส่งเจริญ งบประมาณ 492,700 บาท       
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่  3 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดิน คุณกัลยารัตน์ สิริวัย งบประมาณ 310,100
บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

 

 

 

/1.10 โครงการก่อสร้าง... 



-2- 

 
1.10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน คุณพะเยาว์ เอ่ียมประชา บ้านเลขที่ 13/1 
งบประมาณ 572,400 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม 
จุดสิ้นสุด คลองรางสีดา งบประมาณ 445,200 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.12 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางวี คสล. และท่อระบายน้ า 
บริเวณหมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน คุณธวิทย์ชัย         
วงศ์สีนาค บ้านเลขท่ี 18 งบประมาณ 1,156,400 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 
  1.13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดินนายดุสิต  วงศาโรจน์  หมู่ที่ 7 ต าบลมาบแค 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 496,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินคุณทุย  สื่อสาร งบประมาณ 158,000 บาท 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.15 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า บริเวณ หมู่ที ่6  จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ
ถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณวิชัย  จันทร์นุรักษ์  บ้านเลขท่ี 22/5 งบประมาณ 492,900 บาท 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม 
จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณชาญ  ตุ้มภู่  บ้านเลขท่ี 72/1  งบประมาณ 364,600 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.17 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 9  จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม  จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทองค า  มหาเจริญ  บ้านเลขที่ 37/1  
งบประมาณ 194,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้น บริเวณที่ดินคุณฉลาด  เพ็ง
กลัด จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทองค า ร่มโพธิ์ดี  บ้านเลขท่ี 31/1  งบประมาณ 867,900 บาท (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

1.19 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 11  ทางเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน 375 บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านคุณอริยะพัส  ทรงนิพิฐกุล  งบประมาณ 34,300 บาท (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

1.20 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 11  ทางเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน 375 บริเวณสุชาติเครน งบประมาณ 105,200 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.21 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 11  ทางเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน 375 บริเวณบ้านคุณปรีชา  รุ่งเรือง  บ้านเลขที่ 10/4  งบประมาณ 35,900 บาท (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

1.22 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 11  ทางเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน 375 บริเวณตู้กดน้ าดื่ม งบประมาณ 60,500 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.23 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 11  ทางเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน 375 บริเวณแท้งน้ าประปา หน้าโรงกลึง  งบประมาณ 21,200 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดินนายบุญมี  ติรวัชรานันท์  หมู่ที่ 9 ต าบล    
มาบแค อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 499,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) 
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1.25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์  (แท้งน้ าบ้านนายนิ่ม      

เพ็งกลัด) หมู่ที่ 10 ต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 495,000 บาท      
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

1.26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบัวทิพย์  เริ่มต้นสามแยก
ถนนดอนตูม – นครปฐม  หมู่ที่  9  ต าบลมาบแค  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4  ต าบลนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  
งบประมาณ 488,000 บาท (งบประมาณจาก อบจ.) 

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (งบประมาณรวม  32,770 บาท) 

 2.1 โครงการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 20,000 บาท (อุดหนุนให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลมาบแค) 
  2.2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ 5,200 บาท 
(กศน.ต าบลมาบแค) 
  2.3 โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ งบประมาณ 2,070 
บาท (กศน.ต าบลมาบแค) 
  2.4 โครงการส่งเสริมปลูกผักข้างบ้าน อาหารข้างรั่วครอบครัวพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 
งบประมาณ 2,800 บาท (กศน.ต าบลมาบแค) 
  2.5 โครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมอง ของผู้สูงอายุของอ าเภอเมืองนครปฐม  งบประมาณ 2,700 บาท (กศน.ต าบลมาบแค) 

3. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม (งบประมาณรวม 15,156,942 บาท) 
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค  งบประมาณ 107,100 บาท 
3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ

เรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค 
งบประมาณ 59,890 บาท 

3.3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 308,700 บาท 
3.4 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 95,810 บาท 
3.5 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก งบประมาณ 434,978 บาท 
3.6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก งบประมาณ 908,000 บาท 
3.7 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน  งบประมาณ 

209,000 บาท 
3.8 โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณ 104,500 บาท 
3.9 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 80,000 บาท 
3.10 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณ 

220,000 บาท 
3.11 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน งบประมาณ 5,000 บาท 
3.12 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,000 บาท 
3.13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 100,000 บาท 
3.14 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ งบประมาณ 1,000 บาท 
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3.15 โครงการสายใยสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน งบประมาณ 20,000 บาท 
3.16 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 15,000 บาท 
3.17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่

โกง) งบประมาณ 30,000 บาท 
3.18 โครงการวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ 50,000 บาท 
3.19 โครงการวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 30,000 บาท 
3.20 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,000,000 บาท 
3.21 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 1,900,000 บาท 
3.22 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 36,000 บาท 
3.23 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  งบประมาณ 15,000  บาท (จากกองทุน 

สปสช.) 
3.24 โครงการพัฒนา IQ EQ ส าหรับเด็กปฐมวัย งบประมาณ 8,232 บาท  (จากกองทุน 

สปสช.) 
3.25 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน งบประมาณ 8,902 บาท  

(จากกองทุน สปสช.) 
3.26 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ 103,000 บาท (จากกองทุน สปสช.) 
3.27 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  งบประมาณ 120,050 บาท 

(จากกองทุน สปสช.) 
3.28 โครงการป้องกันการระบาดของโรคโควิค - 19 และป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5 

งบประมาณ 51,200 บาท (จากกองทุน สปสช.) 
3.29 โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย  งบประมาณ 13,430 บาท (จากกองทุน สปสช.) 
3.30 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  งบประมาณ 41,825 บาท 

(จากกองทุน สปสช.) 
3.31 โครงการรณรงค์สตรีไทยระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก  งบประมาณ 

39,000 บาท (จากกองทุน สปสช.) 
3.32 โครงการพัฒนาการสมวัย  เด็กไทยฉลาด  ด้วยนมแม่  งบประมาณ 210 บาท (จาก

กองทุน สปสช.) 
3.33 โครงการวัยใส  ใส่ใจ  รักเป็นปลอดภัย  ไม่ท้องก่อนวัยอันควร งบประมาณ 2,050 

บาท (จากกองทุน สปสช.) 
3.34 โครงการฟันสวย ยิ้มสดใสเด็กปฐมวัยฟันดี งบประมาณ 21,600 บาท (จากกองทุน 

สปสช.) 
3.35 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว งบประมาณ 6,615 บาท (จากกองทุน สปสช.) 
3.36 โครงการผู้ก่อการดี  ช่วยผู้จมน้ า งบประมาณ 5,850 บาท (จากกองทุน สปสช.) 
3.37 โครงการนวัตกรรมหมอนหลอดเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ 3,000 บาท (จากกองทุน 

สปสช.) 

4.นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (งบประมาณรวม 15,000 บาท) 

4.1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 5,000 บาท 
4.2 โครงการสิ่งแวดล้อมโลก งบประมาณ 10,000 บาท 
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5.นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (งบประมาณรวม 2,618,868.50 บาท) 

5.1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน  งบประมาณ 6,678.50 บาท 
5.2 โครงการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปผลการด าเนินงาน งบประมาณ 60,000 

บาท 
5.3 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 50,000 บาท 
5.4 จัดซื้อ NOTEBOOK  ส าหรับงานประมวลผล งบประมาณ 22,000 บาท 
5.5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน งบประมาณ 17,000 บาท 
5.6 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า (ส านักงานปลัด จ านวน 1 เครื่อง) งบประมาณ 2,500 บาท 
5.7 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 10,400 บาท 
5.8 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ งบประมาณ 3,000 บาท 
5.9 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองคลัง จ านวน 3 เครื่อง) งบประมาณ 7,500 บาท 
5.10 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น งบประมาณ 2,500 บาท 
5.11 จัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็นแบบถังคว่ า งบประมาณ 4,890 บาท 
5.12 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า (กองช่าง จ านวน 1 เครื่อง) งบประมาณ 2,500 บาท 
5.13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network งบประมาณ 10,000 บาท 
5.14 จัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ งบประมาณ 2,215,000 บาท 
5.15 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า  ขนาด  5  แรงม้า งบประมาณ 52,900 บาท 
5.16 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า  ขนาด  7.5  แรงม้า งบประมาณ 152,000 บาท 
 
   

     รวมงบประมาณทั้งสิ้น  27,872,980.50 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


