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ประกาศ อบต.เบิกไพร 
เรื่อง การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557 

******************************************* 
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป 
เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 
30(5) อบต.เบิกไพร จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.เบิกไพร ดังน้ี 
ก. วิสัยทัศน ของอบต.เบิกไพร  

"พัฒนาอยางย่ังยืน ฟนฟูเศรษฐกิจ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.เบิกไพร  

1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอ ทั้งปจจบุนัและใน
อนาคต  
     2.สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต  
     3.จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
     4.วางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  
     5.บํารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล  
     6.สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
     7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการประชาคม 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.เบิกไพรไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
     การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
          1. การคมนาคมและการขนสง 
          2. สาธารณูปโภค 
          3. สาธาณูปการ 
 

    /การพัฒนา... 
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การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
          1. การสงเสริมอาชีพ 
          2. สวัสดิการสังคม 
          3. นันทนาการ 
          4. การศึกษา 
          5. สาธารณสุข 
          6. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและที่อยูอาศัย 
          7. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

     การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
          1. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          2. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
          3. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          4. การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

     การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
          1. การวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
          2. การพัฒนาเทคโนโลย ี
          3. การสงเสริมการลงทุน 
          4. การพาณิชยกรรม 
          5. การพัฒนาอุตสาหกรรม 
          6. การทองเที่ยว 
 

     การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
          1. การคุมครองดูแล บํารุง ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
          2. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
          3. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 

     การพัฒนาดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
          1. การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
          2. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 
     การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 
และกระบวนการประชาคม 
          1. การพัฒนาบุคลากร 
          2. การพัฒนารายได 
          3. การพัฒนาการจัดการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน 
          4. การใหบริการแกประชาชน 

    /ง. การวางแผน... 
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ง. การวางแผน 
     อบต.เบิกไพร ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมี
สวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
     อบต.เบิกไพร ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยไดกําหนด
โครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) 
 

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 47 37,476,200.00 45 53,843,500.00 45 65,611,850.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม

งานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
49 13,182,400.00 46 14,468,000.00 47 13,052,400.00 

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย 
17 3,180,000.00 16 580,000.00 16 571,000.00 

การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยก

รรม และการทองเที่ยว 
6 425,000.00 5 375,000.00 6 4,330,000.00 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
7 340,000.00 7 340,000.00 7 340,000.00 

การพัฒนาดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7 800,000.00 7 790,000.00 7 790,000.00 

การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ิม

ประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ

กระบวนการประชาคม 

14 3,301,000.00 12 2,441,000.00 12 2,831,000.00 

รวม 147 58,704,600.00 138 72,837,500.00 140 87,526,250.00 

 
 
 

    /แผนภูมิแสดง... 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ป 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

         
 
 

แผนภูมิแสดงมลูคาโครงการ การจัดทําแผน 3 ป 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

         
    /จ. การจัดทาํ... 



- 5 - 
 
จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.เบิกไพร ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู
ในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ 11,894,564 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 9 2,135,904.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานสงเสริมคุณภาพชวีิต 29 4,877,260.00 

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 8 2,790,000.00 

การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 3 350,000.00 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 5 65,000.00 

การพัฒนาดานศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 7 470,000.00 

การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ิมประสทิธภิาพ การเมือง การบริหาร การ

พัฒนาบคุลากร และกระบวนการประชาคม 
7 1,206,400.00 

รวม 68 11,894,564.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    /แผนภูมิแสดง... 
แผนภูมิแสดงจาํนวนโครงการ ท่ีไดรบัจัดสรรงบประมาณ 
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เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

         
 
 

แผนภูมิแสดงจาํนวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

         
    /รายละเอียด... 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.เบิกไพร มีดังน้ี 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ซอมแซมถนนลูกรัง

หรือ หินคลุก 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

500,000.00 เพื่อใหถนนสาธารณะไดรับการ

บํารุง ดูแล ซอมแซม และรกัษา

ใหสามารถสญัจรไปมาไดสะดวก 

ถนนลกูรงั

หรือหินคลกุ 

2. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

เปลี่ยนทอประธาน

ประปาหมูบาน 

เงินสะสม 209,400.00 เพื่อแกไขระบบประปาหมูบาน ทอประธาน

ประปา

หมูบาน  

3. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

เปลี่ยนทอประธาน

ประปาหมูบาน 

เงินสะสม 134,000.00 เพื่อแกไขระบบประปาหมูบาน ทอประธาน

ประปา

หมูบาน  

4. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

เปลี่ยนทอประธาน

ประปาหมูบาน 

เงินสะสม 21,100.00 เพื่อแกไขระบบประปาหมูบาน ทอประธาน

ประปา

หมูบาน  

5. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ขยายเขตประปา

หมูบาน 

รายไดจัดเก็บ

เอง,เงินสะสม 

490,400.00 เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาถงึ 

บริการสาธารณะ มีนํ้าสะอาด

เพื่อ อุปโภคบริโภค  

ประปา

หมูบาน 

6. การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

ปรับปรงุซอมแซม

ระบบประปา

หมูบานและบอ

บาดาล 

เงินสะสม 158,900.00 เพื่อใหกิจการประปาหมูบาน

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

ประชาชนมีน้าํสาํหรบัอุปโภค

บริโภค 

ประปา

หมูบานและ

บอบาดาล 

. 

    /7. การพัฒนา... 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 
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7. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ซอมแซม 

บํารุงรักษาหอ

กระจายขาวประจาํ

หมูบาน 

รายได

จัดเก็บเอง 

90,000.00 เพ่ือใหหอกระจาย

ขาวสามารถใชงานได

ตามปกติ 

หอกระจายขาว

ประจาํหมูบาน 

8. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟาไป

ยังครัวเรอืนของ

ประชาชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดมี

ไฟฟาใชตาม

บานเรือนสามารถใช

เครื่องใชไฟฟาและสิง่

อํานวยความสะดวกที่

ใชกระแสไฟฟา

นําไปสูการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน 

ไฟฟาไปยงั

ครวัเรือนของ

ประชาชน 

9. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ขยายระบบ

จําหนายไฟฟา

ประปาหมูบาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

32,104.00 เพ่ือใหมีกระแสไฟฟา

เพียงพอตอการผลิต

ประปาหมูบาน 

ระบบจาํหนาย

ไฟฟาประปา

หมูบาน 

10. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

สงเสริมกลุมอาชีพ รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือจัดฝกอบรมอาชีพ

ประเภทตางๆ ใหกับ

ประชาชนและ

สนับสนุนการ

ประกอบอาชีพ 

อาชีพ 

11. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

การสงเสรมิการ

ผลิตพชืผลทางการ

เกษตร 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพ่ือจัดอบรมเพ่ิมพูน

ความรูใหแก

เกษตรกรในการ

พัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตรชนิดตางๆ 

การผลิตพืชผล

ทางการเกษตร 

    /12. การพัฒนา... 
 



- 9 - 
 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

12. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

อุดหนุนศูนยพัฒนา

ครอบครวัใน

หมูบานและตําบล 

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

10,000.00 เพื่อใหเกิดการ

ประสานความ

รวมมือในการ

พัฒนาสถาบัน

ครอบครวัใน

ลักษณะบรูณาการ

จากทุกชุมชน /

หมูบาน 

ศูนยพัฒนา

ครอบครวั 

13. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

การปองกันและ

แกไขปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี 

และบคุคลใน

ครอบครวั 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อจัดอบรมให

ความรูแกประชาชน

ดานกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการ

กระทาํความรุนแรง

ในครอบครวั และ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของในการ

ตระหนักถงึ

ความสาํคญัของ

สถาบันครอบครวั 

เด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครวั 

14. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

สงเสริมบทบาทและ

พัฒนาศกัยภาพ

กลุมสตรีอาสา

พัฒนาตําบลเบิก

ไพร 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมใน

การสงเสรมิความรู

ความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ใหกับ

สตรีอาสาพัฒนา  

กลุมสตรีอาสา

พัฒนาตําบลเบิก

ไพร 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

15. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ รายได

จัดเก็บเอง 

144,000.00 เพ่ือใหผูสงูอายุมี

รายไดเพียงพอแก

การยังชีพ 

ผูสงูอายุ 

16. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือใหคนพิการมี

รายไดพียงพอแก

การยังชีพ 

คนพิการ 

17. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

เบี้ยยังชีพผูปวยโรค

เอดส 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

42,000.00 เพ่ือใหผูปวยโรค

เอดสมีรายได

เพียงพอแกการยงั

ชีพ 

ผูปวยโรคเอดส 

18. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

สงเสริมบทบาท

อาสาสมัครดูแล

ผูสงูอายุและผู

พิการทีบ่าน (อผส.) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมบทบาท

อาสาสมัครในการ

ดูแลผูสูงอายแุละ

คนพิการทีป่ระสบ

ปญหาทางสังคมให

มีคุณภาพชวีิตที่ดี

ขึ้น 

อาสาสมัครดูแล

ผูสงูอายุและผู

พิการ 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

19. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตําบลเบิก

ไพร 

รายได

จัดเก็บเอง 

160,000.00 เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมของ

กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตําบลเบิก

ไพร 

ชุมชนตําบลเบิก

ไพร 

20. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

จัดหาอุปกรณกีฬา

ประจาํหมูบานและ

เครื่องออกกําลัง

กายกลางแจง

สาํหรับชุมชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 1. เพ่ือให

ประชาชนมี

อุปกรณใน การ

ออกกาํลงักาย    2.

เพ่ือใหเยาวชนมี

ทักษะดานกฬีา  

อุปกรณกีฬาและ

เครื่องออกกําลัง

กาย 

21. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

เดิน-วิ่ง 

เทิดพระเกียรติ 

ตานยาเสพติด 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 1. เพ่ือเปนการ

เทิดพระเกียรตแิละ

แสดงความ

จงรกัภกัดีตอพระ

บาท สมเด็จพระ

เจาอยูหัว 2. เพ่ือ

สรางความสัมพันธ

ระหวางบคุคลใน

ชุมชนและนอก

ชุมชนกับโรงเรียน 

3. เพ่ือปลูกฝงให

นักเรียนมีสขุภาพที่

สมบรูณแขง็แรง

และพัฒนาตนเอง

ใหหางไกลยาเสพ

ติด  

นักเรียนและ

ประชาชน 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

22. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

สนับสนุนโครงการ

อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,022,400.00 เพ่ือใหนักเรียน

ไดรับประทาน

อาหารทีม่ี

คุณประโยชนอยาง

เพียงพอ 

โรงเรียนในเขต

ตําบลเบิกไพรและ

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

อบต.เบิกไพร 

23. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

สนับสนุนโครงการ

อาหารเสริม (นม) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

874,860.00 เพ่ือใหนักเรียนได

ดื่มนมตาม

หลักเกณฑ 

โรงเรียนในเขต

ตําบลเบิกไพรและ

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

อบต . เบิกไพร 

24. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

จัดงานวันเด็ก

แหงชาต ิ

รายได

จัดเก็บเอง,

รายไดอ่ืน ๆ 

150,000.00 เพ่ือใหเด็กไดทํา

กิจกรรมรวมกันเกิด

ความสนุกสนาน

เพลดิเพลินรูรัก

สามัคค ี

งานวันเด็กแหงชาติ 

25. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

เสริมสรางและ

พัฒนาศกัยภาพ

เด็กและเยาวชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000.00 1. เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดรับการ

สงเสริมทัง้ดาน

อารมณและ

สติปญญา         2. 

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน  

เด็กและเยาวชน 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

26. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

สมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพตาํบลเบิก

ไพร 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000.00 1.เพื่อใหการดําเนิน

กิจกรรมดาน

สาธารณสขุมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนตอ

ประชาชน 

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพตาํบลเบิก

ไพร 

27. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

ควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออกแบบ

บูรณาการ 

รายได

จัดเก็บเอง 

250,000.00 1. เพ่ือลดอัตราการ

ปวยดวยโรค

ไขเลือดออก 2. เพ่ือ

ควบคุมและปองกัน

แหลงเพาะพันธุยุงลาย 

ลดอัตราปวยดวย

โรคไขเลือดออก 

28. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

ปองกันและควบคุม

โรคเอดสในชมุชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 1. เพ่ือใหความรูและ

สรางความเขาใจเรื่อง

เอดสและเพศแก

เยาวชนในชมุชนอยาง

ตอเน่ือง 2. เพ่ือ

สงเสริมใหเกิด

กิจกรรมรณรงคสราง

กระแสสังคมเรื่องโรค

เอดสแกสาธารณชน 

ทั้งในชมุชนและสังคม

ผานกิจกรรม

สรางสรรค  

โรคเอดสในชมุชน 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

29. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

ปองกันการ

ต้ังครรภของวัยรุน

ในชุมชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 1. เพ่ือปองกันปญหา

ต้ังครรภกอนวัยของ

วัยรุน 2. เพ่ือใหวัยรุน

มีความรูเรื่องวธิีการ

คุมกาํเนิด 3. เพื่อให

วัยรุนมีความรูเรื่อง

เพศศกึษาอยางถูกตอง 

ปองกันการ

ต้ังครรภของวัยรุน

ในชุมชน 

30. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

ควบคุมปองกันโรค 

พิษสุนัขบาและฉีด

วัคซีนปองกันโรค

ในสัตวเลี้ยง 

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000.00 1. เพ่ือฉีดวคัซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

ใหสุนัข และลดการ

เกิดโรคติดตอจากสุนัข 

2. เพ่ือฉีดวคัซีน

ปองกันโรคในสัตว

เลี้ยง เชน โค กระบือ 

แพะ แกะ ใหมีสขุภาพ 

สมบรูณแขง็แรง ไม

ปวยเปนโรค ปาก

เปอย เทาเปอย และ

จําหนายไดในราคาสูง  

สุนัข จํานวน 

3,000 ตัว โค 

กระบอื แพะ แกะ 

จํานวน 2,000 ตัว 

จาก 11 หมูบาน 

31. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

อุดหนุนศูนยบริการ

สาธารณสขุมลูฐาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

110,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมี

การดูแลสขุภาพ

กันเอง โดยมีศูนย

สาธารณสขุมูลฐาน

ชุมชนในหมูบานเปน

ศูนยปฏิบัตงิาน 

สนับสนุน

งบประมาณและ

สงเสริมการ

ใหบรกิาร

สาธารณสขุใน

หมูบาน 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

32. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

จัดซื้อเครื่องพน

หมอกควัน 

รายได

จัดเก็บเอง 

59,000.00 1. เพื่อจัดซื้อเครือ่งพน

หมอกควันสาํหรับใช

ในการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

เครื่องพนหมอก

ควัน 

33. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

ซอมแซมบาน

ผูสงูอายแุละ

ผูดอยโอกาส 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหผูสงูอายุและ

ผูดอยโอกาสมีที่อยู

อาศัยทีม่ั่นคงปลอดภัย 

บานผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาส 

34. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

อบรมพัฒนา

เสริมสราง

ครอบครวัเขมแขง็

และหางไกลยาเสพ

ติด 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือใหสถาบัน

ครอบครวัไดรวมกัน

เสริมสรางครอบครัว

ใหอบอุนเขมแข็งและ

หางไกลจากยาเสพติด 

ครอบครวัเขมแขง็

และหางไกลยาเสพ

ติด 

35. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

แขงขันกฬีาใน

ระดับตําบล อําเภอ 

จังหวัด 

รายได

จัดเก็บเอง 

190,000.00 เพ่ือใหเยาวชนและ

ประชาชนไดออกกําลัง

กาย รูแพ รูชนะ รู

อภัย สรางความ

สามัคคี และแกไข

ปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดใน

หมูบาน ตําบล 

กีฬาในระดับตําบล 

อําเภอ จังหวัด 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

36. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

ปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือหยุดย้ังและลด

ระดับการขยายตัว

ของปญหายาเสพติด 

เด็กนักเรียนจํานวน 

4 โรงเรียน 

37. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

รณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพ

ติด 

รายได

จัดเก็บเอง 

40,000.00 1. เพ่ือรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด 2. เพื่อทาํลาย

โครงสรางเครือขาย

การคายาเสพติดและ

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

38. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

สงเสริมและ

สนับสนุนกจิกรรม

ตามโครงการของ

รัฐบาล 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือใหการดําเนินการ

ตามโครงการของ

รัฐบาล เชน การ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

ดําเนินการไปไดตาม

วัตถปุระสงค 

โครงการของ

รัฐบาล 

39. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

คาใชจายเก่ียวกับ

การเลือกตัง้ 

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000.00 1. เพ่ือเปนคาใชจาย

ในการเลือกต้ังซอม

แทนตาํแหนงทีว่าง 2. 

เพ่ือเปนคาใชจายใน

การประชาสมัพันธ

เกี่ยวกับการเลือกต้ัง

ระดับตางๆ  

การเลือกต้ัง 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลติ 

40. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

การมีสวนรวมใน

การจัดทํา

ขอบัญญัติทองถิ่น 

รายได

จัดเก็บเอง 

30,000.00 1. เพื่อใหประชาชน

รวมเสนอการทาํ

ขอบญัญัติตาํบล 2. 

เพ่ือใหประชาชนรวม

แสดงความคิดเห็น

และติดตามขอบัญญัติ 

อบต.  

ขอบญัญัติทองถิ่น 

41. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

การมีสวนรวมใน

การจัดซื้อ 

รายได

จัดเก็บเอง 

10,000.00 1. เพื่อใหประชาชน

เขารวมสงัเกตการณ

สอบราคา การ

ประกวดราคาของ 

อบต. 2. เพื่อให

ประชาชนเขารวมเปน

กรรมการจัดซือ้จัดจาง 

การจัดซื้อ 

42. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

จัดซื้อรถบรรทกุน้าํ

อเนกประสงค

พรอมอุปกรณ 

รายได

จัดเก็บเอง

,เงินสะสม 

2,500,000.00 1.เพ่ือใหบรกิารนํ้า

อุปโภคบริโภคแก

ประชาชนทีข่าดแคลน

นํ้า 2.เพ่ือใชในงาน

ปองกันบรรเทา- สา

ธารณภัย  

รถบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค

พรอมอปุกรณ 

43. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

พัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพ

อาสาสมัครปองกัน

ฝายพลเรอืนตําบล

เบิกไพร(อปพร)  

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000.00 1. เพื่อให อปพร. รูจัก

บทบาทหนาที่ของ

ตนเอง 2. เพ่ือให อป

พร.บาํเพ็ญประโยชน

เพ่ือสวนรวม  

ศักยภาพ  
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

44. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

ฝกอบรมใหความรู

และดําเนินการ

ฝกซอมแก

ประชาชนในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 1. เพื่อใหประชาชน

มีความรูและเขาใจ

เก่ียวกับการปองกัน

ภัยพิบัติ 2. เพ่ือให

ประชาชนมคีวามรู

และมีประสบการณ 

รวมทั้งสามารถ

ปองกันและระงบัสา

ธารณภัยได  

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

45. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

ต้ังจุดตรวจเทศกาล

ปใหม 

รายได

จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไปมาบนถนน

เกิดความปลอดภัย

ในการคมนาคมชวง

เทศกาลปใหม 

จุดตรวจเทศกาลป

ใหม 

46. การพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

ต้ังจุดตรวจเทศกาล

สงกรานต 

รายได

จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือใหประชาชนที่

สัญจรไปมาบนถนน

เกิดความปลอดภัย

ในการคมนาคมชวง

เทศกาลสงกรานต 

จุดตรวจเทศกาล

สงกรานต 

47. การพัฒนาดานการ

วางแผน การ

สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และ

การทองเที่ยว 

จัดทาํแผนแมบท

ชุมชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 1. เพื่อใหทราบ

ปญหาและความ

ตองการของชมุชน 

2. เพื่อใชเปนขอมลู

ในการวางแผน

พัฒนาตําบล  

แผนแมบทชมุชน 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

48. การพัฒนาดานการ

วางแผน การสงเสรมิ

การลงทุน พาณิชยก

รรม และการ

ทองเที่ยว 

จัดประชมุ

ประชาคม

หมูบาน 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000.00 1. เพ่ือใหทราบปญหา

และความตองการของ

ชุมชน   2. เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการจัดทาํ

แผนพัฒนาตําบล  

ประชาคม

หมูบาน 

49. การพัฒนาดานการ

วางแผน การสงเสรมิ

การลงทุน พาณิชยก

รรม และการ

ทองเที่ยว 

ใหบรกิารตาม

โครงการ

อินเทอรเน็ต

ตําบล 

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000.00 1. เพ่ือให

ผูประกอบการสามารถ

ใชอินเทอรเน็ตในการ

คนหาขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการทาํ

ธุรกิจ 2. เพือ่ใหบริการ

ขอมูลและเผยแพร

ประชาสมัพันธสินคา 

OTOP ของตําบล  

อินเทอรเน็ต

ตําบล 

50. การพัฒนาดานการ

บรหิารจัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

ปลูกหญาแฝก

ตามแนว

พระราชดําร ิ

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพ่ือเปนปองกันการ

พังทลายของดิน 

หญาแฝกตาม

แนวพระราชดําร ิ

51. การพัฒนาดานการ

บรหิารจัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

รักษปาชุมชน รายได

จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพ่ือบริหารจัดการ

ควบคุมดแูลรักษาหรือ

บํารุงปาชมุชน 

ปาชุมชน 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

52. การพัฒนาดานการ

บรหิารจัดการและ

การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

รณรงคการจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ปรับภูมิทศัน 2 ขาง

ทาง 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 1.เพื่อใหประชาชน

รูคุณคาและเห็น

ประโยชนของ

สิ่งแวดลอม 2.เพ่ือ

สงเสริมให

ประชาชนมีสวน

รวมในการจัดการ

สิ่งแวดลอม  

สิ่งแวดลอมและ

ปรับภูมิทศัน 

53. การพัฒนาดานการ

บรหิารจัดการและ

การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

ปลูกจิตสาํนึกและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

รายได

จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีสาํนึกใน

การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

และเด็กและ

เยาวชนเกิดความ

สามคัคีในหมูคณะ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

54. การพัฒนาดานการ

บรหิารจัดการและ

การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

รังวัดที่

สาธารณประโยชน

ปองกันการบุกรกุ 

รายได

จัดเก็บเอง 

0.00 1. เพ่ือใหทราบแนว

เขตที่ถกูตอง 2. 

เพื่อปองกันการบกุ

รุกจากประชาชน  

ที่

สาธารณประโยชน 

55. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

จัดตั้งศูนย

วัฒนธรรมและ ภมิู

ปญญาทองถิ่น 

รายได

จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อใหมีสถานที่

แสดงถึงวัฒนธรรม

และภมิูปญญา

ทองถิ่น 

ศูนยวฒันธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

56. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนอาํเภอ

จอมบึงตาม

โครงการสมโภช

พระบรม ราชานุ

สาวรีย รชักาลที่ 5 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ือใหการจัดงาน

สมโภชพระบรมรา

ชานุสาวรีย รัชกาลที่ 

5 เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

โครงการสมโภช

พระบรม ราชานุ

สาวรีย รัชกาลที่ 5 

57. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

สักการะพระบรม

รูปรัชกาลที่ 5 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

0.00 เพ่ือเปนการสาํนึกใน

พระมหากรุณาธคิุณ 

พระบรมรูป

รัชกาลที่ 5 

58. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

อนุรักษประเพณี

สงกรานต 

รายได

จัดเก็บเอง 

160,000.00 เพ่ือเปนการอนุรกัษ

ประเพณีสงกรานต

ใหอยูคูกับคนไทย

ตลอดไป 

ประเพณี

สงกรานต 

59. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

สืบสานงาน

ประเพณีลอย

กระทง 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือเปนการอนุรกัษ

ประเพณีลอยกระทง

ใหอยูคูกับคนไทย

ตลอดไป 

งานประเพณีลอย

กระทง 

60. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

สงเสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันสาํคัญ

ทางรัฐพิธ ี

รายได

จัดเก็บเอง 

150,000.00 พื่อใหการจัดงานรัฐ

พิธีหรือราชพิธี

สามารถปฏบิัติสบื

ตอกันไปและอยูคู

กับประเทศไทย 

วันสําคัญทางรัฐ

พิธี เชน วันเฉลิม

พระชนมพรรษาฯ 

วันปยมหาราช 

    /61. การพัฒนา... 
 



- 22 - 
 

 
ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

61. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

จัดกิจกรรมวัน

สาํคัญทาง

ศาสนา 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

50,000.00 เพื่อใหการจัดกิจกรรม

วันสาํคัญทางศาสนา

สามารถปฏบิัติสบืตอกัน

ไปและอยูคูกบัประเทศ

ไทย 

วันสาํคัญทาง

ศาสนา เชน วัน

มาฆบูชา วันวิ

สาขบูชา วัน

อาสาฬหบชูา วัน

เขาพรรษา 

62. การพัฒนาดานการ

บรหิารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การเมือง การ

บรหิาร การพัฒนา

บุคลากร และ

กระบวนการ

ประชาคม 

พัฒนาองค

ความรูในระดับ

ปริญญาตรแีละ

ปริญญาโท

ใหกับผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง

และพนักงาน

จาง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

252,000.00 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจางสามารถ

พัฒนาองคความรู 

ระดับปรญิญาตรี 

จํานวน 7 คน 

ระดับปรญิญาโท 

จํานวน 3 คน 

63. การพัฒนาดานการ

บรหิารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การเมือง การ

บรหิาร การพัฒนา

บุคลากร และ

กระบวนการ

ประชาคม 

ฝกอบรมเพ่ิม

ศักยภาพ

ผูบริหาร 

สมาชิกสภา 

อบต. พนักงาน

สวนตาํบล 

ลูกจางและ

พนักงานจาง 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

240,000.00 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถ 2. เพื่อให

สามารถนําความรูมา

พัฒนาองคกรและ

ปรับปรงุการปฏิบัติงาน

ในหนาที ่ 

ผูบริหาร สมาชิก

สภา อบต. 

พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง

และพนักงานจาง 
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงที่มา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัติ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

64. การพัฒนาดาน

การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การเมือง การ

บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

และกระบวนการ

ประชาคม 

ฝกอบรมและ

ศึกษาดูงาน

สาํหรับผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง 

พนักงานจาง 

และผูนาํชุมชน 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

166,000.00 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การปฏิบัตงิานของ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวนตาํบล 

ลูกจาง พนักงานจาง 

และผูนําชุมชน 2. เพ่ือ

นําความรูที่ไดรับมาปรับ

ใชในการพฒันาหมูบาน/

ตําบล  

ผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง 

พนักงานจาง 

และผูนําชุมชน 

65. การพัฒนาดาน

การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การเมือง การ

บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

และกระบวนการ

ประชาคม 

จัดทาํแผนที่

ภาษีและ

ทะเบียน

ทรัพยสินโดยใช

ระบบ

สารสนเทศ

ภูมศิาสตร (GIS) 

รายไดจัดเก็บ

เอง 

200,000.00 1.เพ่ือใหมีฐานขอมลู

ทรัพยสินของประชาชน 

2.เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได 3.เพ่ือ

ใชเปนขอมูลในการวาง

แผนการพัฒนาให

สนองตอบความตองการ

ของประชาชน  

แผนที่ภาษแีละ

ทะเบียน

ทรัพยสินโดยใช

ระบบ

สารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) 

66. การพัฒนาดาน

การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การเมือง การ

บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

และกระบวนการ

ประชาคม 

จัดซื้อครภุัณฑ

สาํนักงาน  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

133,400.00 1. เพ่ือใหมีครุภัณฑ

สาํนักงานสาํหรับใชใน

การปฏิบัตงิานอยาง

พอเพียงและทันสมัย 2. 

เพ่ือใหการปฏบิัติงาน

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ครภุัณฑ

สาํนักงาน  
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ยุทธศาสตร โครงการ  

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตามขอบัญญัต ิ

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

67. การพัฒนาดาน

การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การเมือง การ

บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

และกระบวนการ

ประชาคม 

อบต.สญัจร

พบประชาชน 

รายได

จัดเก็บเอง 

200,000.00 1. เพ่ือรับทราบปญหาความ

ตองการของประชาชนโดยตรง

และแกไขปญหาความ

เดือดรอนไดทันทวงท ี2. เพ่ือ

ใหบรกิารประชาชนในดาน

ตางๆ นอกสถานที ่3. เพ่ือ

สรางสัมพันธไมตรีสรางความ

ผูกพัน ความสามคัคีใหเกิดกบั

ชุมชน  

ประชาชน 

68. การพัฒนาดาน

การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การเมือง การ

บรหิาร การ

พัฒนาบคุลากร 

และกระบวนการ

ประชาคม 

ประเมิน

ความพึง

พอใจในการ

ใหบรกิารของ 

อบต. 

รายได

จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือใหทราบความพึงพอใจ

ของประชาชนในการให

บรหิารตามโครงการตางๆ 

ของ อบต. และสามารถนํามา

ปรับปรงุการใหบริการตางๆ  

ความพึงพอใจ

ในการ

ใหบรกิารของ 

อบต. 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 
      อบต.เบิกไพร มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จํานวนเงิน 8,805,576 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 33 โครงการ จํานวนเงิน 
8,805,576 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหน้ี

ผูกพัน/ 

ลงนามใน

สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย

งบประมาณ 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 7 1,822,779.89 7 1,822,779.89 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงาน

สงเสริมคุณภาพชวีิต 
12 3,768,704.23 12 3,768,704.23 

การพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบรอย 
4 2,528,200.00 4 2,528,200.00 

การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

และการทองเที่ยว 
2 93,513.15 2 93,513.15 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
1 11,000.00 1 11,000.00 

การพัฒนาดานศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
3 121,739.00 3 121,739.00 

การพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ิมประสทิธภิาพ 

การเมือง การบริหาร การพัฒนาบคุลากร และกระบวนการ

ประชาคม 

4 459,640.00 4 459,640.00 

รวม 33 8,805,576.27 33 8,805,576.27 
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    /รายละเอียด... 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.เบิกไพร ที่มีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

1. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

ซอมแซมถนน

ลูกรังหรือ หิน

คลกุ 

รายไดจดัเก็บ

เอง 

500,000.00 495,000.00 133/ 57 นางระพี 

แหวนเพ็ชร 

(ซอมแซมถนน

ลูกรังหรือหินคลุก 

หมูที่ 1-11 

09/09/2557 60 

2. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

เปลีย่นทอ

ประธาน

ประปาหมูบาน 

เงินสะสม 209,400.00 162,700.00 หจก.รัฐระพี 

(โครงการเปลีย่น

ทอประธานประปา 

หมูที่ 1 บานเบิก

ไพร (หลังบานนาย

สมานมิตร) 

17/03/2557 45 

 
45,200.00 

หจก.ณฐัระพี 

(โครงการเปลีย่น

ทอประธานประปา 

หมูที่ 1 บานเบิก

ไพร (บานนาย

หลุย) 

17/03/2557 30 

3. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

เปลีย่นทอ

ประธาน

ประปาหมูบาน 

เงินสะสม 134,000.00 132,645.00 หจก.ณฐัระพี 

(โครงการเปลีย่น

ทอประธานประปา 

หมูที่ 3 บานวัง

ตะเคยีน 

04/04/2557 45 

4. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

เปลีย่นทอ

ประธาน

ประปาหมูบาน 

เงินสะสม 21,100.00 21,100.00 หจก. ณฐัระพี 

(โครงการเปลีย่น

ทอประธานประปา) 

หมูที่ 9 บานหนอง

แพงพวย (บานนาย

พริก-นายสทุธา)  

12/03/2557 15 

    /5. การพัฒนา... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

5. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

ขยายเขต

ประปาหมูบาน 

รายไดจดัเก็บ

เอง,เงินสะสม 

490,400.00 17,000.00 50/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 2 

บานหนองปรือ 

(บานนางอรพิน-

นายสําราญ) 

20/02/2557 15 

 
58,300.00 

61/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 5 

บานหนองศาลเจา 

บานนางใจ-นาย

ไพฑูรย) 

12/03/2557 30 

 
44,500.00 

67/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 1 

บานเบิกไพร (ถนน

สายเบกิไพร- 

หนองปรือ) 

17/03/2557 30 

 
15,400.00 

75/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 

11 บานทุงโปง 

(บานนายวัลลภ-

บานนางนงเยาว) 

04/04/2557 15 

 
5,900.00 

77/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 

11 บานทุงโปง 

(บานนายอัครพล-

บานนายเพลิน) 

04/04/2557 7 
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    /นางระพี... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
33,300.00 

78/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 3 

บานวังตะเคียน 

(บานนายสุนนั-

บานนางสมจติร) 

04/04/2557 30 

 
55,200.00 

85/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 

10 บานหนองยาย

จู (บานนางปราณี-

นางวอน) 

22/04/2557 30 

 
28,200.00 

86/57 นางระพ ี

แหวนเพช็ร หมูที่ 

10 บานหนองยาย

จู (ซอยสุวรรณ) 

22/04/2557 30 

 
131,500.00 

88/57 นางระพ ี

แหวนเพ็ชร หมูที่ 2 

บานหนองปรือ (วัด

หนองปรือ-รานคา

นางออ) 

23/04/2557 45 

6. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

ปรบัปรุง

ซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน

และบอบาดาล 

เงินสะสม 158,900.00 14,300.00 28/57 เขาขวาง

การไฟฟา หมุที่ 2 

บานหนองปรือ 

03/01/2557 5 

 
7,400.00 

40/57 นายอภิธาน 

บญุสังข หมูที่ 7 

บานอางหิน 

05/02/2557 3 

 

    /41/57... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
9,000.00 

41/57 นายอภิธาน 

บญุสังข หมุที่ 2 

บานหนองปรือ 

06/02/2557 3 

 
29,540.00 

53/57 นายอภิธาน 

บญุสังข หมูที่ 5 

บานหนองศาลเจา 

05/03/2557 6 

 
21,630.00 

54/57 นายอภิธาน 

บญุสังข หมูที่ 4 

บานหนองตะลมุพกุ 

05/03/2557 6 

 
16,000.00 

96/57 นายอภิธาน 

บญุสังข หมุที่ 2 

บานหนองปรือ 

10/06/2557 3 

 
8,000.00 

115/57 นาย

อภิธาน บญุสังข 

หมูที่ 7 บานอางหิน 

19/08/2557 1 

 
27,600.00 

117/57 นาย

อภิธาน บญุสังข 

หมูที่ 6 บานในไร 

20/08/2557 3 

 
12,500.00 

122/57 นาย

อภิธาน บญุสังข 

หมูที่ 7 บานอางหิน 

03/09/2557 1 

    /7.การพัฒนา... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

7. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟา

ไปยังครัวเรือน

รายได

จัดเกบ็เอง 

500,000.00 221,094.20 121/2557 การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอจอมบึง 

08/09/2557 1 
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ของประชาชน (ขยายเขตไฟฟา) 

 
209,770.69 

14/57 การไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอ

จอมบึง (ขยายเขต

ไฟฟา) 

29/09/2557 1 

8. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชพี

ผูปวยโรคเอดส 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

42,000.00 2,500.00 11/2557 เดือน

ตลุาคม 

10/10/2556 1 

 
2,500.00 

30/2557 เดือน

พฤศจิกายน 
05/11/2556 1 

 
2,500.00 

65/2557 เดือน

ธันวาคม 
05/12/2556 1 

 
2,500.00 

111/2557 เดือน

มกราคม 
05/01/2557 1 

 
2,500.00 

145/2557 เดือน

กุมภาพันธ 
05/02/2557 1 

 
2,500.00 

184/2557 เดือน

มีนาคม 
05/03/2557 1 

 
2,500.00 

221/2557 เดือน

เมษายน 
04/04/2557 1 

    /254/2557... 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
2,500.00 

254/2557 เดือน

พฤษภาคม 
06/05/2557 1 
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2,500.00 

293/2557 เดือน

มิถนุายน 
05/06/2557 1 

 
2,500.00 

337/2557 เดือน

กรกฎาคม 
04/07/2557 1 

 
2,500.00 

379/2557 เดือน

สิงหาคม 
05/08/2557 1 

 
2,500.00 

434/2557 เดือน

กันยายน 
05/09/2557 1 

9. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

เดิน-ว่ิง 

เทิดพระเกยีรติ 

ตานยาเสพตดิ 

รายได

จัดเกบ็เอง 

50,000.00 3,000.00 รานเอสแอนดวี 

(ปายเดิน - ว่ิง) 

29/11/2556 5 

 
10,000.00 

นายพิเชษฐ ศรี

ประเสริฐ (ดนตรี 

เวที ติดตั้งไฟฟา 

โครงการเดิน -ว่ิง) 

04/12/2556 3 

 
16,000.00 

นางสาวประภาพร 

อมาตยกลุ 

(โครงการเดิน - ว่ิง) 

06/12/2556 2 

 

 

 

    /10. การพัฒนา... 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

10. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

สนบัสนุน

โครงการ

เงินอุดหนุน 2,022,400.00 4,440.00 นางบรรเจิด พราย

งาม อาหารศูนย 

01/10/2556 8 
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(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

อาหารกลางวัน ทั่วไป อบต. เบกิไพร 

 
2,280.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหารศูนยฯ 

บานหนองปรือ 

01/10/2556 8 

 
1,350.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารศูนยบาน

หนองศาลเจา 

01/10/2556 5 

 
15,540.00 

นางบรรเจิด พราย

งาม อาหาร

กลางวัน ศูนย 

อบต. เบกิไพร 

01/11/2556 21 

 
7,600.00 

นาสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวันศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ 

01/11/2556 21 

 
7,560.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน 

ศูนย ร.ร. บาน

หนองศาลเจา 

01/11/2556 21 

 
13,320.00 

นางบรรเจิด พราย

งาม อาหาร

กลางวันศูนย อบต. 

เบิกไพร 

02/12/2556 18 

    /นางสาว... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
6,840.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง (อาหาร

กลางวันศูนย ร.ร. 

02/12/2556 18 
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บานหนองปรือ 

 
6,480.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน

ศูนย ร.ร. บาน

หนองศาลเจา 

02/12/2556 18 

 
16,280.00 

นางบรรเจิด พราย

งาม อาหาร

กลางวันศูนย อบต. 

เบิกไพร 

02/01/2557 22 

 
8,360.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวัน ศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ  

02/01/2557 22 

 
7,920.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน

ศูนย ร.ร. บาน

หนองศาลเจา 

02/01/2557 22 

 
14,060.00 

นางบรรเจิด พราย

งาม อาหาร

กลางวันศูนย อบต. 

เบิกไพร 

03/02/2557 19 

 
7,220.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวันศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ 

03/02/2557 19 

    /นางสาว... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
6,840.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน

ศูนย ร.ร. บาน

03/02/2557 19 
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หนองศาลเจา 

 
11,100.00 

นางบรรเจิด พราย

งาม อาหาร

กลางวันศูนย อบต. 

เบิกไพร 

03/03/2557 15 

 
4,560.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวัน ศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ 

03/03/2557 12 

 
4,320.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน

ศูนย ร.ร. บาน

หนองศาลเจา 

03/03/2557 12 

 
6,400.00 

นางบรรเจิด พราย

งาม อาหาร

กลางวัน ศูนย 

อบต. เบกิไพร 

01/04/2557 16 

 
6,820.00 

นางสาวบรรเจิด 

พรายงาม อาหาร

กลางวันศูนย อบต.

เบิกไพร 

16/05/2557 11 

 
4,840.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวันศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ 

16/05/2557 11 

    /นางสาว... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
4,180.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน 

ศูนย ร.ร. บาน

16/05/2557 11 
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หนองศาลเจา 

 
14,280.00 

นางบรรเจิด พราย

งาม อาหารศูนย 

อบต. เบกิไพร 

02/06/2557 21 

 
11,600.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวัน ศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ  

02/06/2557 20 

 
10,500.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน 

ศูนย ร.ร.บาน

หนองศาลเจา 

02/06/2557 21 

 
15,120.00 

นางสาวจิตรา แดง

สั้น อาหารกลางวัน 

ศูนย อบต. เบกิไพร 

01/07/2557 21 

 
11,600.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวัน ศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ 

01/07/2557 20 

 
10,920.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน 

ศูนย ร.ร. บาน

หนองศาลเจา 

01/07/2557 21 

 

    /นางจิตรา... 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
13,680.00 นางจิตรา แดงสัน้ 

อาหารกลางวัน 
01/08/2557 19 
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ศูนย อบต. เบกิไพร 

 
11,020.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวัน ศูนย ร.ร. 

บานหนองปรือ 

01/08/2557 19 

 
9,880.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน 

ศูนย ร.ร. บาน

หนองศาลเจา 

01/08/2557 19 

 
14,400.00 

นางกุญชชญา 

ฉตัรวราวุฒิ อาหาร

กลางวัน อบต. เบกิ

ไพร 

01/09/2557 20 

 
11,020.00 

นางสาวนิธินันท ผิว

แดง อาหาร

กลางวัน ศูนยื ร.ร. 

บานหนองปรือ 

01/09/2557 19 

 
10,400.00 

นางสาวบุษบา พุธ

ศรี อาหารกลางวัน 

ศูนย ร.ร. บาน

หนองศาลเจา 

01/09/2557 20 

 
444,000.00 

16/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียน

บานเบิกไพร 

04/11/2556 1 

 

    /17/2557... 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 



- 37 - 
 

 
172,000.00 

17/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียน

บานหนองปรือ 

04/11/2556 1 

 
132,000.00 

18/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียน

บานหนองศาลเจา  

11/11/2556 1 

 
54,000.00 

19/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียนวัด

ปาเขาสัมมะงา 

04/11/2556 1 

 
444,000.00 

169/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียน

บานเบิกไพร 

16/05/2557 1 

 
132,000.00 

170/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียน

บานหนองศาลเจา 

16/05/2557 1 

 
172,000.00 

171/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียน

บานหนองปรือ 

16/05/2557 1 

 
54,000.00 

172/2557 อาหาร

กลางวัน โรงเรียนวัด

ปาเขาสัมมะงา 

16/05/2557 1 

11. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

สนบัสนุน

โครงการ

อาหารเสริม 

(นม) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

874,860.00 19,173.70 สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส ) ร.ร. 4 

แหง 

01/10/2556 8 

 

    /สหกรณ... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 
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3,427.06 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาส

เจอรไรส) ศูนย 3 

แหง 

01/10/2556 8 

 
53,641.77 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาส

เจอรไรส) เดือน 

พ.ย. นมโรงเรียน 4 

แหง 

01/11/2556 21 

 
9,898.98 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาส

เจอรไรส) เดือน 

พ.ย. นมศนูยฯ 3 

แหง 

01/11/2556 21 

 
45,978.66 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาส

เจอรไรส) เดือน 

ธ.ค. นมโรงเรียน 4 

แหง 

01/12/2556 18 

 
8,484.84 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาส

เจอรไรส) เดือน 

ธ.ค. นมศนูยฯ 3 

แหง 

01/12/2556 18 

    /สหกรณ... 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา

การ



- 39 - 
 

ดําเนินงาน 

 
56,196.14 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาสเจอร

ไรส) เดือน ม.ค. นม 

ร.ร. 4 แหง 

01/01/2557 22 

 
10,370.36 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาสเจอร

ไรส) เดือน ม.ค. นม

ศูนย 3 แหง 

01/01/2557 22 

 
48,533.03 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาสเจอร

ไรส) เดือน ก.พ. นม 

ร.ร. 4 แหง  

01/02/2557 19 

 
8,956.22 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาสเจอรื

ไรส) เดือน ก.พ. นม

ศูนย 3 แหง 

01/02/2557 19 

 
53,641.77 

สหกรณโคนม

ซอนตาจอมบึง 

จํากัด (นมพาสเจอร

ไรส) เดือน ม.ีค. นม 

ร.ร. 4 แหง 

01/03/2557 21 

 

 

 

    /สหกรณ... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  แหลงที่มา งบตาม วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา

การ



- 40 - 
 

งบประมาณ ขอบัญญัต ิ ดําเนินงาน 

 
9,898.98 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส) เดือน 

มี.ค. นมศูนย 3 ศุนย 

01/03/2557 21 

 
122,064.40 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นมยู 

เอช ที นมกลอง) 

เดือน 1 เม.ย.-15 

พ.ค. 57 นม ร.ร. 4 

แหง 

01/04/2557 40 

 
25,341.30 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม ยู 

เอช ที นมกลอง) 

เดือน 1 เม.ย.-15 

พ.ค. 57 นมศนูย 3 

ศูนย 

01/04/2557 45 

 
53,641.77 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส) เดือน 

มิ.ย. นม ร.ร. 4 แหง 

01/06/2557 21 

 
11,402.30 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส) เดือน 

มิ.ย. นมศูนย 3 ศูนย 

01/06/2557 21 

 
52,705.38 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส) เดือน 

ก.ค. นม ร.ร. 4 แหง 

01/07/2557 21 

    /สหกรณ... 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลา

การ
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ดําเนินงาน 

 
11,988.34 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส) เดือน 

ก.ค. นมศูนย 3 ศูนย 

01/07/2557 21 

 
47,685.82 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส) เดือน 

ส.ค. นม ร.ร. 4 แหง 

01/08/2557 19 

 
11,013.73 

สหกรณืโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรืไรส) เดือน 

ส.ค. นมศูนย 3 ศูนย 

01/08/2557 19 

 
55,215.16 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด (นม

พาสเจอรไรส ) เดือน 

กันยายน ร.ร. 4 แหง  

01/09/2557 22 

 
11,408.67 

สหกรณโคนมซอนตา 

จํากัด (นมพาสเจอร

ไรส) เดือน กนัยายน 

ศูนย 3 แหง 

01/09/2557 20 

 
62,965.14 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด นม ยู 

เอช ที (นมกลอง) ร.ร. 

4 แหง วันที่ 11 -31 

ตลุาคม 2557 

24/09/2557 1 

 

 

    /สหกรณ... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
14,542.71 

สหกรณโคนมซอนตา

จอมบึง จํากัด นม ยู 

เอช ที (นมกลอง) 

วันที่ 11-31 ตลุาคม 

2557 ศนูย 3 แหง 

24/09/2557 1 

12. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

จัดงานวันเด็ก

แหงชาต ิ

รายได

จัดเกบ็เอง,

รายไดอ่ืน 

ๆ 

150,000.00 69,000.00 รานนานาอินเตอรเทร

คดิ้ง (ซื้อของขวัญของ

รางวัล) 

07/01/2557 3 

 
7,800.00 

รานจอมบึงออฟฟค 

เซ็นเตอร (ซื้อวัสดุ

อุปกรณ) 

08/01/2557 3 

 
7,000.00 

นางสมนึก ผิวแดง 

(ซื้อนําดื่ม น้ําแข็งและ

เครื่องดืม่ 

08/01/2557 3 

 
19,000.00 

นางสาวพัฒนพร 

พัฒนมาศ (ซื้อ

ของขวัญของรางวัล) 

09/01/2557 1 

 
2,700.00 

ราน เอส แอนด วี 

(ทําปายไวนิล) 
07/01/2557 3 

 
3,200.00 

นายวีรศักดิ ์ครือเครือ 

(เชาเตนท) 
07/01/2557 3 

 
8,000.00 

นายราเชน ชวนป 

(เชาเวทีพรอมตกแตง

และเชาเครื่องเสียง) 

08/01/2557 3 

 

    /นางสาว... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
33,000.00 

นางสาวขาว ศรัทธา

ผล (จดัเตรียมอาหาร) 
08/01/2557 3 

13. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

เสริมสรางและ

พัฒนา

ศักยภาพเด็ก

และเยาวชน 

รายได

จัดเกบ็เอง 

100,000.00 540.00 รานนีโอดีชน (ปายไว

นิล) 

29/10/2556 2 

 
3,700.00 

นางสุพรรษา งามขํา 

(เครื่องขยายเสยีง ทํา

สนามพรอมวัสด ุ 

31/10/2556 3 

 
10,000.00 

นางสาวขาว ศรัทธา

ผล (อาหารกลางวัน 

อาหารวางพรอมนํา

ดืม่ 

01/11/2556 2 

 
2,500.00 

รานเอ็นพีสปอรต (ลูก

ฟตุบอล 5 ลูก) 
30/10/2556 2 

14. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพตําบล

เบิกไพร 

รายได

จัดเกบ็เอง 

200,000.00 200,000.00 218/57  31/03/2557 1 

15. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ควบคุมปองกัน

โรค

ไขเลือดออก

แบบบูรณาการ 

รายได

จัดเกบ็เอง 

250,000.00 90,000.00 นายกฤษดา เหมรัต

นกุล (ทรายอะเบท) 

06/01/2557 3 

 

    /รานเอส ซ.ี.. 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
90,000.00 

รานเอส ซี เคมี (นายก

ฤษดา เหมรัตนกุล) 
04/02/2557 1 

 
30,798.00 

441/57 นางสาวรัชนู 

วิเชียรชตูระกูล (นํามัน) 
02/09/2557 3 

16. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ควบคุม

ปองกันโรค 

พิษสุนขับา

และฉดีวัคซีน

ปองกันโรคใน

สตัวเลี้ยง 

รายได

จัดเกบ็เอง 

100,000.00 99,000.00 รานเอส ซี เคมี (วัคซีน) 24/02/2557 1 

17. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

อุดหนุน

ศูนยบริการ

สาธารณสุขมลู

ฐาน 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

110,000.00 10,000.00 418/57 หมูที่ 1 บาน

เบิกไพร 

26/08/2557 1 

 
10,000.00 

419/57 หมุที่ 2 บาน

หนองปรือ 
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

420/57 หมูที่ 3 บาน

วีงตะเคยีน 
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

421/57 หมูที่ 4 บาน

หนองตะลุมพุก 
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

422/57 หมูที่ 5 บาน

หนองศาลเจา 
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

423/57 หมูที่ 6 บาน

ในไร 
26/08/2557 1 

 
    /424/57... 



- 45 - 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
10,000.00 

424/57 หมูที่ 7 

บานอางหิน 
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

425/57 หมูที่ 8 

บานหนองสําโรง 
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

426/57 หมูที่ 9 

บานหนองแพงพวย  
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

427/57 หมูที่ 10 

บานหนองยายจ ู
26/08/2557 1 

 
10,000.00 

428/57 หมูที่ 11 

บานทุงโปง 
26/08/2557 1 

18. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพยีง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

จัดซื้อเครือ่ง

พนหมอกควัน 

รายได

จัดเกบ็เอง 

59,000.00 59,000.00 ราน เอส ชี เคมี 

(เครื่องพนหมอก

ควัน) 

14/03/2557 1 

19. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจพอเพยีง 

(การพัฒนาคนและ

สังคมงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

แขงขันกฬีาใน

ระดบัตําบล 

อําเภอ จังหวัด 

รายได

จัดเกบ็เอง 

190,000.00 6,700.00 รานตองหนึ่ง 

สปอรต (กีฬาวัง

ตะเคยีนคัพ คร้ังที่ 

8) 

29/11/2556 4 

 
10,600.00 

นายราเชน ชวนป 

(โครงการ 5 

ธันวาคม) 

03/12/2556 3 

 
10,000.00 

นายสาโรจ ทองหุม 

(โครงการวังตะเคยีน

คพั หมุที่ 3 ) 

03/12/2556 3 

    /นายจรัส... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัติ 
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
3,000.00 

นายจรัส โพธ์ิทอง 

(โครงการวังตะเคยีน

คพั) 

03/12/2556 1 

 
17,850.00 

รานเอ็นพีสปอรืต 

(โครงการจัดการ

แขงขันเชือ่ม

ความสัมพันธ) 

22/01/2557 1 

 
6,500.00 

รานเอ็นพี สปอรต 

(โครงการจัดการ

แขงขันเชือ่ม

ความสัมพันธ) 

27/01/2557 1 

 
1,500.00 

ราน นีโอดีไซน 

(โครงการแขงขันเชื่อม

ความสัมพันธ) 

24/01/2557 3 

 
6,500.00 

นายจรัส โพธ์ิทอง 

(โครงการแขงขันกฬีา

เชื่อมความสัมพันธ) 

24/01/2557 3 

 
3,000.00 

นายราเชน ชวนป (ครง

การแขงขนักีฬาเชื่อม

ความสัมพันธื) 

24/01/2557 3 

 
22,500.00 

นางสาวขาว ศรัทธาผล 

(โครงการแขงขันกฬีา

เชื่อมความสัมพันธ) 

24/01/2557 3 

 
1,500.00 

รานเอ็นพีสปอรต 

(โครงการแขงขัน

ฟตุบอล เบิกไพรคพั) 

10/04/2557 2 

    /หางหุนสวน... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
6,450.00 

หางหุนสวนสามัญ 

พีซสีปอรต (โครงการ

แขงขันกฬีาเทศบาล

ดานทบัตะโก) 

19/04/2557 1 

 
8,682.00 

นางสมนึก ผิวแดง 

(โครงการแขงขนักฬีา

เทศบาลดานทบั

ตะโก) 

21/04/2557 1 

 
2,950.00 

รานเอ็นพีสปอรต (โค

การแขงขนักีฬาดาน

ทบัตะโกคัพ) 

22/04/2557 1 

 
900.00 

รานนีโอดีไซน 

(โครงการแขงขัน

เชื่อมความสัมพันธ) 

08/04/2557 4 

 
2,400.00 

นางสาวมาลัย อุน

หมั่นกจิ (โครงการ

แขงขันกฬีาฟตุบอล 

เบิกไพรคพั) 

11/04/2557 10 

 
8,000.00 

นางสาวธิติมา มี

ประเสริฐ (โครงการ

แขงขันกฬีา เบิก

ไพรคพั) 

11/04/2557 1 

 
8,000.00 

นางสาวรัชน ูวิเชียรชู

ตระกลู (โครงการ

กีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ เบิก

ไพรคพั) 

11/04/2557 10 

    /รานนองใหม... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
6,428.00 

รานนองใหม 

(โครงการอบต. เบิก

ไพร 12 สิงหาคม หมุ

ที่ 10) 

07/08/2557 2 

 
1,600.00 

นางนวนเพ็ญ สม

โสภา (โครงการ อบต. 

เบิกไพร 12 สิงหาคม 

หมูที 10) 

08/08/2557 5 

 
2,000.00 

นายพรเทพ ปนป 

(โครงการ อบต. เบิก

ไพร 12 สิงหาคม หมู

ที่ 10) 

07/08/2557 2 

 
2,500.00 

นายสายยนต จันทร

ชติ (โครงการ อบต. 

เบิกไพร 12 สิงหาคม 

หมูที่ 10 

08/08/2557 5 

20. การพัฒนาดานการ

จัดระเบยีบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

การมีสวนรวม

ในการจัดซื้อ 

รายได

จัดเกบ็เอง 

10,000.00 700.00 27/57 (ตรวจงาน

จาง) 

13/12/2556 1 

 
700.00 

52/57 (กรรมการเปด

ซอง) 
07/02/2557 1 

 
2,100.00 

75/57 (กรรมการเปด

ซอง') 
02/03/2557 1 

 
2,100.00 

104/57 (กรรมการ

ตรวจงานจาง) 
09/06/2557 1 

    /127/57... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
2,100.00 

127/57 (กรรมการ

เปดซอง) 
30/07/2557 1 

 
1,750.00 

137/57 (กรรมการ

ตรวจงานจาง) 
22/08/2557 1 

 
350.00 

161/57 (กรรมการ

ตรวจงานจาง) 
23/09/2557 1 

21. การพัฒนาดานการ

จัดระเบยีบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

จัดซื้อ

รถบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค

พรอมอุปกรณ 

รายได

จัดเกบ็เอง

,เงินสะสม 

2,500,000.00 2,488,400.00 บริษทั อัครวัฒนธน

ภพ จํากดั (รถยนต

บรรทุกน้ําดบัเพลิง

แบบอเนกประสงค) 

07/07/2557 180 

22. การพัฒนาดานการ

จัดระเบยีบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

ตั้งจดุตรวจ

เทศกาลปใหม 

รายได

จัดเกบ็เอง 

15,000.00 15,000.00 นางสาวนิธินันท ผิว

แดง (อาหารและ

เตนท) 

27/12/2556 7 

23. การพัฒนาดานการ

จัดระเบยีบชมุชน/

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

ตั้งจดุตรวจ

เทศกาล

สงกรานต 

รายได

จัดเกบ็เอง 

15,000.00 14,700.00 นางสาวขาว ศรทัธา

ผล (อาหาร) 

11/04/2557 7 

 
300.00 

นายมานพ ฟกเขยีว 

(เตนท) 
11/04/2557 7 

 

 

 

    /24.การพัฒนา... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

24. การพัฒนาดานการ

วางแผน การ

สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และ

การทองเที่ยว 

จัดประชุม

ประชาคม

หมูบาน 

รายไดจดัเก็บ

เอง 

200,000.00 540.00 รานนีโอดีไซน  24/10/2556 2 

25. การพัฒนาดานการ

วางแผน การ

สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และ

การทองเที่ยว 

ใหบริการ

ตามโครงการ

อินเทอรเนต็

ตําบล 

รายไดจดัเก็บ

เอง 

100,000.00 7,537.62 24/57 (เดือนตุลาคม) 22/10/2556 1 

 
7,537.62 

60/57 (เดือน

พฤศจิกายน) 
19/11/2556 1 

 
7,511.94 

107/57 (เดือน

ธันวาคม) 
25/12/2556 1 

 
7,495.89 

139/57 (เดือน

มกราคม) 
21/01/2557 1 

 
7,521.57 

182/57 (เดือน

กุมภาพันธ) 
24/02/2557 1 

 
7,454.16 

199/57 (เดือน

มีนาคม) 
24/03/2557 1 

 
7,511.94 

248/57 (เดือน

เมษายน) 
23/04/2557 1 

 
7,499.10 

287/57 (เดือน พถษ

ภาคม) 
20/05/2557 1 

 

    /324/57... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
7,483.05 

324/57 (เดือน

มิถนุายน) 
26/06/2557 1 

 
7,505.52 

355/57 (เดือน

กรกฏาคม) 
24/07/2557 1 

 
7,457.37 

394/57 (เดือน

สิงหาคม) 
18/08/2557 1 

 
7,457.37 

469/57 (เดือน

กันยายน) 
23/09/2557 1 

 
3,000.00 410/57 (เชาพื้นที่) 22/08/2557 1 

26. การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการและ

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชา

ติ สิ่งแวดลอม 

รณรงคการ

จัดการ

สิ่งแวดลอม

และปรบัภูมิ

ทศัน 2 ขาง

ทาง 

รายได

จัดเกบ็เอง 

20,000.00 11,000.00 นางสาวนิธินันท ผิว

แดง (อาหารพรอมนํา

ดืม่) 

03/12/2556 3 

27. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

อุดหนุนอําเภอ

จอมบึงตาม

โครงการ

สมโภชพระ

บรม ราชานุ

สาวรีย รัชกาล

ที่ 5 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 39/57 19/02/2556 1 

28. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

อนุรักษ

ประเพณี

สงกรานต 

รายได

จัดเกบ็เอง 

160,000.00 29,000.00 นางสาวขาว ศรทัธา

ผล หมูที่ 1 (20 

เมษายน 2557 

18/04/2557 3 

    /รานเอสแอนด... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
1,500.00 

รานเอสแอนดวี หมูที่ 

1 (20 เมษายน 

2557)  

17/04/2557 2 

 
2,400.00 

นายบลัลังก ศรทัธา

ผล หมูที่ 1 (20 

เมษายน 2557) 

18/04/2557 3 

 
2,400.00 

นายจรัส โพธ์ิทอง หมู

ที่ 1(20 เมายน 

2557) 

18/04/2557 3 

 
4,500.00 

นางสาวจรัสศรี ธรรม

ลักขณา หมูที่ 1 (20 

เมษายน 2557) 

18/04/2557 3 

29. การพัฒนาดาน

ศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

สงเสริมและ

สนบัสนุนการ

จัดกิจกรรมวัน

สําคญัทางรัฐ

พิธี 

รายได

จัดเกบ็เอง 

150,000.00 800.00 น.ส. จรัสศรี ธรรม

ลักขณา 

21/10/2556 3 

 
5,800.00 

รานจอมบึงออฟฟค 

เซ็นเตอร ( 5 

ธันวาคม 2556) 

29/11/2556 4 

 
21,000.00 

รานดาราสิลป (5 

ธันวาคม 2556) 
29/11/2556 4 

 
2,800.00 

รานเทพวิทยา (5 

ธันวาคม 2556 หมูที่ 

5 ) 

29/11/2556 4 

 

    /รานเอสแอนด... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
1,539.00 

รานเอสแอนดวี (5 

ธํนวาคม 2557)  
29/11/2556 4 

30. การพัฒนาดานการ

บริหารกิจการ

บานเมืองทีด่ ี เพิม่

ประสทิธิภาพ 

การเมือง การ

บริหาร การพัฒนา

บคุลากร และ

กระบวนการ

ประชาคม 

พัฒนาองค

ความรูใน

ระดบัปริญญา

ตรีและ

ปริญญาโท

ใหกับผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ 

พนกังานสวน

ตําบล ลูกจาง

และพนักงาน

จาง 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

252,000.00 8,500.00 63/57 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏหมูบานจอม

บึง 

25/11/2556 1 

 
15,340.00 70/57  02/12/2556 1 

 
15,340.00 75/57 11/12/2556 1 

 
18,000.00 

87/57 มหาวิทยาลยั

ราชภัฎหมูบานจอม

บึง 

20/12/2556 1 

 
14,150.00 212/57 21/03/2557 1 

 
6,000.00 213/57 21/03/2557 1 

 

 

 

 

    /31.การพัฒนา... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

31. การพัฒนาดานการ

บริหารกิจการ

บานเมืองทีด่ ี เพิม่

ประสทิธิภาพ 

การเมือง การ

บริหาร การพัฒนา

บคุลากร และ

กระบวนการ

ประชาคม 

ฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพ

ผูบริหาร 

สมาชิกสภา 

อบต. พนักงาน

สวนตําบล 

ลูกจางและ

พนกังานจาง 

รายได

จัดเกบ็เอง 

240,000.00 3,500.00 146/57 (สํานักปลดั) 03/02/2557 1 

 
3,800.00 147/57 03/02/2557 1 

 
32,300.00 157/57 07/02/2557 1 

 
6,600.00 159/57 11/02/2557 1 

 
5,200.00 176/57 18/02/2557 1 

 
1,500.00 193/57 11/01/2557 1 

 
22,500.00 262/57 02/05/2557 1 

 
11,700.00 263/57 08/05/2557 1 

 
23,500.00 288/57 29/05/2557 1 

 
3,900.00 326/57 26/06/2557 1 

 
30,500.00 389/57 07/08/2557 1 

 
4,200.00 42/57 11/11/2556 1 

 
4,200.00 22/57 (กองคลัง) 11/11/2556 1 

 
7,000.00 50/57 03/02/2557 1 

    /92/57... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

 
3,900.00 92/57 12/05/2557 1 

 
22,500.00 105/57 10/06/2557 1 

 
4,000.00 112/57 23/06/2557 1 

 
6,600.00 53/57 11/02/2557 1 

 
5,000.00 

52/57 (สวน

การศึกษา) 
12/12/2556 1 

 
3,500.00 90/57 03/02/2557 1 

 
3,200.00 165/57 20/05/2557 1 

 
30,900.00 244/57 09/09/2557 1 

32. การพัฒนาดานการ

บริหารกิจการ

บานเมืองทีด่ ี เพิม่

ประสทิธิภาพ 

การเมือง การ

บริหาร การพัฒนา

บคุลากร และ

กระบวนการ

ประชาคม 

จัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน  

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

133,400.00 27,800.00 รานจีรวัฒน แอรบาน 

(เครื่องปรับอากาศ) 

03/07/2557 2 

 
99,510.00 

หจก. ราชบุรีกอบป 

เซ็นเตอร เซลส 

แอนด เซอรวิส 

(เครื่องถายเอกสาร) 

05/08/2557 3 

 

 

    /33.การพัฒนา... 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

33. การพัฒนาดานการ

บริหารกิจการ

บานเมืองทีด่ ี เพิม่

ประสทิธิภาพ 

การเมือง การ

บริหาร การพัฒนา

บคุลากร และ

กระบวนการ

ประชาคม 

ประเมินความ

พึงพอใจในการ

ใหบริการของ 

อบต. 

รายได

จัดเกบ็เอง 

15,000.00 15,000.00 ม. จอมบึง ความพึง

พอใจ 

08/09/2557 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    /รายงานสรปุ... 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2557 
อบต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

ยุทธศาสตร 

แผนการ

ดําเนินการ 

ทั้งหมด 

อนุมัติ

งบประมาณ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ

มาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ

มาณ 

จํานวน 

โครง  

การ 

งบประ

มาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ

มาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประ

มาณ 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 47.0 37.48 9.0 2.14 7.0 1.82 7.0 1.82 7.0 1.82 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง (การ

พัฒนาคนและสงัคมงานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต) 

49.0 13.18 29.0 4.88 12.0 3.77 12.0 3.77 12.0 3.77 

3.การพัฒนาดานการจัดระเบยีบชมุชน/

สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
17.0 3.18 8.0 2.79 4.0 2.53 4.0 2.53 4.0 2.53 

4.การพัฒนาดานการวางแผน การ

สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ

การทองเท่ียว 

6.0 0.42 3.0 0.35 2.0 0.09 2.0 0.09 2.0 0.09 

5.การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม 

7.0 0.34 5.0 0.06 1.0 0.01 1.0 0.01 1.0 0.01 

6.การพัฒนาดานศลิปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

7.0 0.80 7.0 0.47 3.0 0.12 3.0 0.12 3.0 0.12 

7.การพัฒนาดานการบริหารกิจการ

บานเมืองทีด่ี เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเมือง การบริหาร การพัฒนา

บุคลากร และกระบวนการประชาคม 

14.0 3.30 7.0 1.21 4.0 0.46 4.0 0.46 4.0 0.46 

    /แผนภูมิ... 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

  
 
 

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

        
    /ช. ผลการดําเนิน... 
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ช. ผลการดําเนินงาน 
      อบต.เบิกไพร ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2557 ในเขตพ้ืนที่ โดยไดรับความรวมมือ การ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี 
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

  1. ซอมแซมถนนลูกรงัหรือ หินคลุก 

               

               

   2. เปลี่ยนทอประธานประปาหมูบาน 

                 
 

    /3. เปลี่ยนทอ... 
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     3. เปลี่ยนทอประธานประปาหมูบาน 

                   

     4. เปลี่ยนทอประธานประปาหมูบาน 

                    

      

    5. ขยายเขตประปาหมูบาน 

                           

   

    /6.ปรับปรุง... 
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   6. ปรับปรงุซอมแซมระบบประปาหมูบานและบอบาดาล        

 

 

 

 

 

 

                                     

7. ขยายเขตไฟฟาไปยังครัวเรอืนของประชาชน 

              

          

    /8. เบี้ยยังชีพ... 
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   8. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 

                         
 

     9. เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ตานยาเสพติด 

                       
     

10. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 

                          

     /11. สนับสนุน... 
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11. สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 

                      

     12. จัดงานวันเด็กแหงชาติ 

                  

   

                  
 
 
 
 

    /13.เสริมสราง... 
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   13. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

                      

     14. ควบคมุปองกันโรคไขเลือดออกแบบบรูณาการ 

                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    /15. ควบคุม... 
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15. ควบคมุปองกันโรค พิษสุนขับาและฉีดวคัซีนปองกันโรคในสัตวเลี้ยง 

                 

     16. อุดหนุนศูนยบริการสาธารณสขุมลูฐาน 

                     

                      
   

 
    /17. สมทบ... 
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17.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเบิกไพร 

                   

  18. จัดซื้อเครือ่งพนหมอกควัน 

                      

     19. แขงขันกีฬาในระดับตาํบล อาํเภอ จังหวัด 

                     

       

    /20. การมี... 
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       20. การมีสวนรวมในการจัดซื้อ 

                 
    21. จัดซื้อรถบรรทกุนํ้าอเนกประสงคพรอมอุปกรณ 

                                          
 
 
 
 
 
 

 /22. ต้ังจุดตรวจ... 
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  22. ต้ังจุดตรวจเทศกาลปใหม 

               
                

     23. ต้ังจุดตรวจเทศกาลสงกรานต 

             

     /24. อนุรกัษ... 



- 69 - 
 

24. อนุรักษประเพณีสงกรานต 

                  

                

     25. จัดประชุมประชาคมหมูบาน 

                        

     26. ใหบริการตามโครงการอินเทอรเน็ตตําบล 

                       
 

/27.รณรงค... 



- 70 - 
 

                   

     27. รณรงคการจัดการสิง่แวดลอมและปรับภูมิทศัน 2 ขางทาง 

                    

                  
 

 

    /28. สงเสริม... 
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28.สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาํคัญทางรัฐพิธ ี   

                

                 

   

29. อุดหนุนอําเภอจอมบงึตามโครงการสมโภชพระบรม ราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5                

                     
/30. พัฒนา... 
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    30. พัฒนาองคความรูในระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโทใหกับผูบริหาร สมาชกิสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ

พนักงานจาง 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

    /31. ฝกอบรม... 
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31. ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพผูบรหิาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง 

                 

             
     

32. จัดซื้อครภุัณฑสาํนักงาน  

                            

 
    /33. ประเมิน... 
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33. ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของ อบต. 
ผลการศึกษา 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร อําเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี ในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก มีดังตอไปน้ี 
          1. คุณภาพการใหบริการในภาพรวม พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5.00 
คิดเปนรอยละ 92.20 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการในระดับ 4.60 (รอยละ 92.00) ดานชองทางการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.62 (รอยละ 
92.40) และดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.61 (รอยละ 92.20)  
         2. การใหบริการในงานบริการนํ้าอุปโภคบริโภค พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากบั 4.57 จากคะแนน
เต็ม 5.00 คิดเปนรอยละ 91.40 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.57 (รอยละ 91.40)  ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.58 (รอยละ 91.60)  ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการใน4.57 (รอยละ 91.40) และดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.58 (รอยละ 91.60) 
        3. การใหบริการในงานการชวยเหลือผูประสบภัย พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.63 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คิดเปนรอยละ 92.40 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.62 (รอยละ 92.40) ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.62 (รอยละ 92.40)  
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.64 (รอยละ 92.80) และดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.62 (รอยละ 92.40)   
         4. การใหบริการในงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.58 จากคะแนนเต็ม 
5.00 คิดเปนรอยละ 91.60 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.57 (รอยละ 91.40) และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกในระดับ 4.56 (รอยละ 91.20) 
        5. การใหบริการในงานรณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากับ 4.62 จากคะแนนเต็ม 5.00 คิดเปนรอยละ 92.20 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.61 (รอยละ 92.20) ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.63 
(รอยละ 92.60) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.62 (รอยละ 92.40) และดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.61 
(รอยละ 92.20) 
        6. การใหบริการในงานผูสูงอายุและผูพิการ พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.68 จากคะแนนเตม็ 
5.00 คิดเปนรอยละ 93.60 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอน
การใหบริการในระดับ 4.65 (รอยละ 93.00)  ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.70 (รอยละ 94.00) ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.68 (รอยละ 93.60) 
 
 
 
 

    /ทั้งน้ี... 
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ทั้งน้ี หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เบิกไพรทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะตอไป 
 
           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                         ประกาศ ณ วันที ่24 ตุลาคม 2557 
 
 
 
                                                              (นายธรรมรักษ  บุตรนํ้าเพ็ชร) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
 
 
 
 


