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ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์การบริหารสวนตําบลบิกเพร อําภอจอมบึง จงัหวัดราชบุร ี
----------------------------------- 

สวนทีไ 1 สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน 
 1. ดຌานกายภาพ  
  1.1  ทีไตัๅงของหมูบຌานหรือชุมชนหรือตําบล  

     -  ทีไตัๅง   ตัๅงอยูทางทิศตะวันตกของทีไวาการอ้าภอจอมบึง ประมาณ 9   กิลมตร หางจาก 
จงัหวัดราชบุร ี ประมาณ 39 กิลมตร  

     -  นืๅอทีไ  มีนืๅอทีไประมาณ 105.60 ตารางกิลมตร หรือประมาณ 65,998  เร  
     -  อาณาขต    ตามประกาศกระทรวงมหาดเทย รืไอง  การก้าหนดขตต้าบล฿นทຌองทีไอ้าภอ 

จอมบึง  ซึไงประกาศมืไอวันทีไ  9  กรกฎาคม  พ.ศ.2540   รายละอียดดังนีๅ.- 
ทิศหนือ  ติดตอต้าบลกຌมอຌน อ้าภอจอมบึง จงัหวัดราชบุรี ดยมีนวขตริไมตຌนทีไจุด 

กึไงกลางล้าหຌวยทาชຌาง บริวณพิกัด NR 513151 เปทางทิศตะวันออกฉียงหนือตามเหลขา ผานถนนลูกรังเปวัด
หนองปรือ฿หญ บริวณพิกัด NR 527156 วกขึๅนเปทางทิศหนือ ผานเรมันส้าปะหลัง ถึงล้าหຌวยผาถาน บริวณพิกัด 
NR 527174 จากนัๅน฿ชຌกึไงกลางล้าหຌวยผาถานป็นนวบงขตเปตามล้าหຌวยหมด วกขึๅนนินขาทิศหนือขาพุมวง 
ขากลอยเปทางทิศตะวันออกวกขึๅนสันขาทือกขาหลวง บริวณพิกัด NR 575165 เปตามสันขา สิๅนสุดทีไยอดขา
หลวง บริวณพิกัด NR 584172 รวมระยะทางดຌานทิศหนือประมาณ 10 กิลมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอต้าบลหนองกวาง อ้าภอพธาราม จงัหวัดราชบุรีดยมีนวขตริไมตຌน 
ทีไยอดขาหลวง บริวณพิกัด NR 584172 เปทางทิศ฿ตຌตามสันขาผานสันขากรกตຌ ยอดขา 201 ขาหุบตาซใง 
ตัดตรงเปทางทิศตะวันออกฉียง฿ตຌ ผานเรอຌอยถึงถนนลูกรังเปวัดขาผึๅง บริวณพิกัด NR 623136 จากนัๅน฿ชຌ
กึไงกลางถนนป็นนวบงขตเปทางทิศ฿ตຌ ผานวัดมพระกิจจานุคราะห์ ผานทิศตะวันออกขาคัดหอกประมาณ 2 
กิลมตร เปทางทิศ฿ตຌจดสามยกเปขาคันหอก ตัดตรงเปทางทิศ฿ตຌตามนวคันนา สิๅนสุดทีไนวขตบรรจบถนนสาย
จอมบึง – กาญจนบุร ีบริวณพิกัด NR 623064 รวม ระยะทางดຌานทิศตะวันออกประมาณ 13 กิลมตร  
   ทิศ฿ตຌ ติดตอต้าบลรางบัว อ้าภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดยมีนวขตริไมตຌนทีไกึไงกลาง
ถนนสาย จอมบึง – กาญจนบุรี บริวณพิกัด N R 623064 เปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 มตร วกเปทางทิศ฿ตຌ 
ผานเรอຌอย บຌานหนองอຌายชคถึงทางสาธารณะ บริวณพิกัด  N R 610056 ตัดเปทางทิศตะวันตกตามทาง
สาธารณะ  วกลงล้าหຌวยทาชຌาง บริวณพิกัด N R 537093 รวมระยะทางดຌานทิศ฿ตຌประมาณ 10 กิลมตร 

ทิศตะวันตก  ติดตอต้าบลดานทับตะก  อ้าภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   ดยมีนวขต
ริไมตຌนทีไจุดกึไงกลางล้าหຌวยทาชຌาง บริวณพิกัด NR 537093 เปตามล้าหຌวยทาชຌางทางทิศหนือผานถนนสายจอมบึง 
– กาญจนบุรี บริวณพิกัด NR 521111 วกเปทางทิศหนือผานถนนลูกรัง ผานทิศตะวันออกของส้านักสงฆ์ขานຌอย
บุญทวี เปตามนินขา ผานถนนลูกรัง บริวณพิกัด NR 521143 เปทางทิศหนือตามนินขาถึงล้าหຌวยทาชຌางสิๅนสุด
ทีไนบขตบรรจบล้าหຌวยทาชຌาง บริวณพิกัด NR 513151 รวมระยะทางดຌานทิศตะวันตกประมาณ 7.5 กิลมตร 

- จํานวนหมูบຌาน   
  ต้าบลบิกเพรมีหมูบຌานทัๅงสิๅน  11  หมูบຌาน  รายละอียดตามตาราง 
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ตารางสดงรายชืไอหมูบຌานละก้านัน/ผูຌ฿หญบຌานประจ้าตละหมูบຌาน 

ลาํดบั ชืไอหมูบຌาน หมูทีไ กํานัน/ผูຌ฿หญบຌาน รหสัหมูบຌาน หมายหต ุ
1. บຌานบิกเพร 1 นางอุทัย  ศรัทธาผล 70020301 ผูຌ฿หญฯ 
2. บຌานหนองปรือ 2 นายวิชียร  ผิวดง 70020302 ก้านัน 
3. บຌานวังตะคียน 3 นายพริศ   ทองหุຌม 70020303 ผูຌ฿หญฯ 
4. บຌานหนองตะลุมพุก 4 นายสมพงษ์  ดินขต 70020304 ผูຌ฿หญฯ 
5. บຌานหนองศาลจຌา 5 นายจิรศักด่ิ  พรหมมา 70020305 ผูຌ฿หญฯ 
6. บຌาน฿นเร 6 นายเพฑูรย์  จนัทรัดทัด 70020306 ผูຌ฿หญฯ 
7. บຌานอางหิน 7 นายจันทร์  จนัทร 70020307 ผูຌ฿หญฯ 
8. บຌานหนองส้ารง 8 นางสาย  จาดเรขิง 70020308 ผูຌ฿หญฯ 
9. บຌานหนองพงพวย 9 นายนัตฐา  ชมสะอาด 70020309 ผูຌ฿หญฯ 

10. บຌานหนองยายจู 10 นายสมพงษ์  ฟักขียว 70020310 ผูຌ฿หญฯ 
11. บຌานทุงปຆง 11 นายพิชฐ  ศรปีระสริฐ 70020311 ผูຌ฿หญฯ 

- จา้นวนหมูบຌาน฿นขต อบต. ตใมทัๅงหมูบຌาน  11 หมูบຌาน เดຌก หมูทีไ 1 – 11 

  1.2  ลักษณะภูมิประทศ  
   พืๅนทีไสวน฿หญป็นพืๅนทีไราบชิงขา สภาพดินป็นดินรวนปนทราย หรือป็นดินลูกรัง กักกใบนๅ้า
เมอยู จงึเมมีนๅ้าเวຌส้าหรับท้าการกษตร  อาชีพสวน฿หญป็นการท้านา ท้าเร ชน อຌอย มันส้าปะหลัง  ซึไงอาศัย นๅ้าฝน
จากธรรมชาติ ป฿ดเมมีนๅ้าฝนหรือมีฝนมากกินเปกใท้า฿หຌพืชผลสียหาย สวนอาชีพอืไน โ ชน ลีๅยงค  ลีๅยงเก  ลีๅยง
สกุร  พาะชืๅอละลีๅยงหใดหูหนู ละนางฟງา ทา้สวนผลเมຌ   
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   ลักษณะอากาศมีลกัษณะรຌอนชืไน อากาศปลีไยนปลงเปตามฤดู  ซึไงมี ๏ ฤดู ดังนีๅ  
   ฤดูรຌอน ริไมตัๅงตกลางดือนกุมภาพันธ์เปจนถึงกลางดือนพฤษภาคม  อากาศรຌอนละหຌงรຌง  
ตบางครัๅงอาจมีอากาศยใน บຌางครัๅงกิดพายุฝนฟງาคะนองละลมกระชกรงกอ฿หຌกิดความสียหายกประชาชนทุก
ป รียกวา “พายุฤดูรຌอน” อากาศรຌอน จะมีอุณหภูมิระหวาง 27 – 36 องศาซลซียส  รຌอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  
36  องศาซลซียสขึๅนเป 
   ฤดูฝน ริไมตัๅงตกลางดือนพฤษภาคม ฝนตกมาก฿นชวงดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน  ต
อาจกิด“ชวงฝนทิๅง” ซึไงอาจนานประมาณ ํ – ๎ สัปดาห์หรือบางปอาจกิดขึๅนรุนรงละมีฝนนຌอยนานนับดือน มี
ฝนตกฉลีไยประมาณ 1,000-1,250 มิลลิมตรตอป  อุณหภูมิฉลีไยประมาณ27 องศาซลซียส 
   ฤดูหนาว ริไมตัๅงตกลางดือนธันวาคมถึงกลางดือนกุมภาพันธ์ ฿นชวงกลางดือนธันวาคมนาน
ราว ํ-๎ สัปดาห์ ป็นชวงปลีไยนฤดูจากฤดูฝนป็นฤดูหนาว อากาศปรปรวนเมนนอน อาจริไมมีอากาศยในหรือ
อาจยังมีฝนฟງาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิตไ้าสุด  ประมาณ  ํ8 องศา    
  1.4 ลักษณะของดิน  

      พืๅนทีไป็นดินรวนปนทราย หมาะกการท้าการกษตร  ปลูกพืชเร  บริวณทีไลาดชิงขาละริม
ล้าหຌวยป็นพืๅนดินชุมชืๅน  หมาะกการท้าสวน ปลูกพืชผักละผลเมຌ ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไ สวนพืๅนทีไสวน฿หญทีไ
หลือจะท้าการปลูกขຌาว ซึไงตຌองรอ฿นฤดูฝนอาศัยนๅ้าฝนพราะเมมีล้าคลองเหลผานละเมมีระบบชลประทาน  
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  1.5 ลักษณะของหลงนๅํา 
                ต้าบลบิกเพร มีล้าหຌวยหินหลใกเฟพียงสายดียว ซึไงเหลผาน 4 หมูบຌาน คือ หมูทีไ 1 บຌาน   

บิกเพร หมูทีไ 3 บຌานวังตะคียน หมูทีไ 11 บຌานทุงปຆง ละหมูทีไ 7 บຌานอางหิน พืๅนทีไสวน฿หญของต้าบลบิกเพร มี
สภาพป็นดินรวนปนทราย จงึเมสามารถกักกใบนๅ้าเวຌ฿ชຌเดຌตลอดทัๅงป  นอกจากนัๅนยังกิดการตืๅนขิน 

  หลงนๅาํทีไสรຌางขึๅน    
ตารางสดงจ้านวนหลงนๅ้าทีไสรຌางขึๅน 

1. ฝาย จา้นวน 10 หง 
2. บอบาดาล จา้นวน 29 หง 
3. สระกใบนๅ้า จา้นวน 24 หง 
4. ถังกใบนๅ้าฝน จา้นวน 82 หง 

      ซึไงระบบประปา฿นต้าบลบิกเพร  จะประสบกับปัญหา฿นฤดูลຌง  นๅ้าจะหຌงเมพียงพอตอการ
ผลิตนๅ้าประปา  สวน฿นฤดูฝนกใประสบกับปัญหานๅ้าขุน  นๅ้าประปาเมสะอาดนืไองจากนๅ้าเดຌเหลมาจากทีไตาง โ ผานสิไง
ตาง โ ชน สถานทีไลีๅยงสัตว์ หญຌา ลຌวมารวมกันทีไสระนๅ้าทีไน้านๅ้าขึๅนมาท้านๅ้าประปาจึงเมสะอาดพราะเมมีระบบ
กรองนๅ้าทีไดี  การกຌเขปัญหาพืไอ฿หຌประชาชนมีนๅ้าพืไอบริภคละป็นการกຌเขปัญหาภัยลຌงอีกนวทางหนึไงทีไ
องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพรเดຌด้านินการคือ จัดซืๅอภาชนะกักกใบนๅ้าฝน (องนๅ้า) จกจาย฿หຌกับประชาชนทุก
ครัวรือน โ ละ 1 ฿บ    

1.6 ลักษณะของเมຌละปຆาเมຌ  

   ฿นขตพืๅนทีไต้าบลบิกเพรมีขาหลวง  ขาคันหอก ละขาสัมมะงา ซึไงปຆาเมຌขึๅนอยูบริวณบน
ภูขา ละ฿นขตพืๅนทีไของประชาชนเดຌปลูกตຌนเมຌยืนตຌน฿นขตพืๅนทีไของตนอง 
 2. ดຌานการมือง/การปกครอง  
  2.1 ขตการปกครอง  
    ต้าบลบิกเพรมีหมูบຌานทัๅงสิๅน  11  หมูบຌาน 

ลําดบั ชืไอหมูบຌาน หมูทีไ กํานัน/ผูຌ฿หญบຌาน รหสัหมูบຌาน หมายหต ุ
1. บຌานบิกเพร 1 นางอุทัย  ศรัทธาผล 70020301 ผูຌ฿หญฯ 
2. บຌานหนองปรือ 2 นายวิชียร  ผิวดง 70020302 ก้านัน 
3. บຌานวังตะคียน 3 นายพริศ  ทองหุຌม 70020303 ผูຌ฿หญฯ 
4. บຌานหนองตะลุมพุก 4 นายสมพงษ์  ดินขต 70020304 ผูຌ฿หญฯ 
5. บຌานหนองศาลจຌา 5 นายจิรศักด่ิ  พรหมมา 70020305 ผูຌ฿หญฯ 
6. บຌาน฿นเร 6 นายเพฑูรย์  จนัทรัดทัด 70020306 ผูຌ฿หญฯ 
7. บຌานอางหิน 7 นายจันทร์  จนัทร 70020307 ผูຌ฿หญฯ 
8. บຌานหนองส้ารง 8 นางสาย  จาดเรขิง 70020308 ผูຌ฿หญฯ 
9. บຌานหนองพงพวย 9 นายนัตฐา  ชมสะอาด 70020309 ผูຌ฿หญฯ 

10. บຌานหนองยายจู 10 นายสมพงษ์  ฟักขียว 70020310 ผูຌ฿หญฯ 
11. บຌานทุงปຆง 11 นายพิชฐ  ศรปีระสริฐ 70020311 ผูຌ฿หญฯ 
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  2.2 การลือกตัๅง  
    การลือกตัๅงผูຌบริหารละสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต้าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล
ละองค์การบริหารสวนต้าบล พ.ศ. 2537 ละทีไกຌเขพิไมติมถึงปัจจุบัน มีจ้านวน 11 หมูบຌาน หากมีการลือกตัๅง
฿นครัๅงหนຌา จะมี ผูຌบริหารทຌองถิไน (นายกองค์การบริหารสวนต้าบล) จ้านวน 1 คน จะมีการลือกตัๅงสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนต้าบล หมูบຌานละ 2 คน 11 หมูบຌาน รวมป็น 22 คน 
 3. ประชากร 
  3.1 ขຌอมูลกีไยวกับจํานวนประชากร  

       ต้าบลบิกเพร มีประชากรทัๅงสิๅน  6,011 คน พศชาย 3,000  คน คิดป็นรຌอยละ 49.91 

พศหญิง  3,011 คน  คิดป็นรຌอยละ 50.09  จ้านวนครัวรือน  1,796 ครัวรือน ความหนานนของประชากร
ฉลีไยตอพืๅนทีไประมาณ 56.92 คน/ตารางกิลมตร รายละอียดตามตาราง 

ตารางสดงจ้านวนประชากรตละหมูบຌาน  ขຌอมูล ณ ดือน ตุลาคม 2559 

ลําดบั ชืไอหมูบຌาน หมูทีไ จํานวน 
ครัวรือน 

จํานวนประชากร (คน) 
พศชาย พศหญิง รวม 

1. บຌานบิกเพร 1 197 311 320 631 
2. บຌานหนองปรือ 2 312 572 563 1,1๏5 
3. บຌานวังตะคียน 3 185 268 267 535 
4. บຌานหนองตะลุมพุก 4 ํ11 167 168 335 
5. บຌานหนองศาลจຌา 5 244 373 373 ๓46 
6. บຌาน฿นเร 6 207 3๎3 316 639 
7. บຌานอางหิน 7 142 224 228 482 
8. บຌานหนองส้ารง 8 91 193 202 395 
9. บຌานหนองพงพวย 9 92 172 171 343 

10. บຌานหนองยายจู 10 114 207 208 415 
11. บຌานทุงปຆง 11 101 190 195 385 

รวมทัๅงสิๅน 1,796 3,000 3,011 6,011 

   

3.2 ชวงอายุละจํานวนประชากร    

ลําดบั จํานวนประชากรตาม
ชวงอายุ (ปี) 

จํานวนประชากร (คน) 
พศชาย พศหญิง รวม 

1. นຌอยกวา 1 - 17 756 680 1,436 
2. 18 – 34 761 727 1,488 
3. 35 - 60 1,151 1,182 2,333 
4. 61 – มากกวา 100 332 422 754 

 3,000 3,011 6,011 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

     - สถานศึกษา  ประกอบดຌวยรงรียนประถมศึกษา จา้นวน 3 หง ละป็นรงรียนมัธยมศึกษา  
(ขยายอกาส)   จ้านวน 1 หง  รายละอียดตามตาราง 

ตารางสดงรายชืไอรงรียน฿นขตต้าบลบิกเพร ละหวัหนຌาสถานศึกษา 

ลําดบั ชืไอ 
สถานศกึษา ทีไตัๅง หัวหนຌา 

สถานศกึษา 
จํานวน 
ครู (คน) 

จํานวน 
นักรียน (คน) 

1. 
รงรียนบຌานบิกเพร 
(รงรียนขยายอกาส) หมูทีไ 1 นางสาวปาริชาติ ชติชวง 22 200 

2. รงรียนบຌานหนองปรือ หมูทีไ 2 นางกาญจนา   จันทร์นาค 12 99 
3. รงรียนบຌานหนองศาลจຌา หมูทีไ 5 นางศุภรัศมิ่  ธุวะค้า 7 74 
4. ศูนย์พัฒนาดใกลใก หมูทีไ11 อบต.บิกเพร 2 62 

  
 4.2 สาธารณสุข 
    มีรงพยาบาลสงสริมสุขภาพต้าบล จา้นวน 2 หง  
ตารางสดงรายชืไอรงพยาบาลสงสริมสุขภาพต้าบลประจ้าต้าบลบิกเพร ละผูຌอ้านวยการรงพยาบาลสงสริม
สขุภาพต้าบล 
ลา้ดับ ชืไอรงพยาบาล ทีไตัๅง ผูຌอ้านวยการ

รงพยาบาลสงสริม
สุขภาพต้าบล 

หมายหตุ 

1. 
รงพยาบาลสงสริมสุขภาพ
ต้าบลบຌานบิกเพร หมูทีไ 1 นางคนึง        กิจจา รับผิดชอบหมูทีไ 1,3,4,7,9,10 

ละ11 

2. 
รงพยาบาลสงสริมสุขภาพ
ต้าบลบิกเพร หมูทีไ 2 นายสมชาย   ทองจีน รับผิดชอบหมูทีไ 2,5,6,ละ 8 

  4.3 อาชญากรรม 
     ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
          -  มีศูนย์บริการประชาชนของจຌาหนຌาทีไต้ารวจประจ้าต้าบล 1 หง เดຌก จุดตรวจบຌานบิกเพร 
หมูทีไ  1 
           -  มี อปพร.ออกตรวจตราความสงบรวมกับฝຆายปกครองทຌองทีไ 1 ชุด 
  4.4 ยาสพติด  
   - มีศูนย์บริการประชาชนของจຌาหนຌาทีไต้ารวจประจ้าต้าบล 1 หง เดຌก จุดตรวจบຌานบิกเพร 
หมูทีไ  1 พืไอฝງาระวังยาสพติด 
  4.5 การสังคมสงคราะห์  
    องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพรเดຌด้านินการดຌานสงคมสังคราะห์ ดังนีๅ 
     ํ. ด้านินการจายบีๅยยังชีพ฿หຌกับผูຌสูงอายุ  ผูຌพิการ  ละผูຌปຆวยอดส์   
     ๎. รับลงทะบียนละประสานครงการงินอุดหนุนพืไอการลีๅยงดูดใกรกกิด 
     ๏. ประสานการท้าบัตรผูຌพิการ 
     4. ตัๅงครงการชวยหลือผูຌยากจน  ยากเรຌ  รายเดຌนຌอย ละผูຌดຌอยอกาสเรຌทีไพึไง    
  5. ระบบบริการพืๅนฐาน  
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   5.1 การคมนาคมขนสง  
         มีสຌนทางคมนาคมติดตอระหวางต้าบล อ้าภอ ละจงัหวัดดยมีถนนสายหลักคือ สຌนทาง
ขຌาสูต้าบล ป็นถนนหลวงจังหวัดหมายลข 3274 จอมบึง – ดานทับตะก สวนสຌนทางภาย฿นต้าบลจะป็น
ถนนลาดยางสลับลูกรัง การคมนาคม฿ชຌจกัรยาน จกัรยานยนต์ รถยนต์ ละรถดยสารประจ้าทาง 

สวนสຌนทางการคมนาคมภาย฿นหมูบຌานสวน฿หญจะมีสภาพผิวจราจรป็นถนนดินละถนน 
ลูกรัง  ตຌองจัดสรรงบประมาณบ้ารุงรักษาป็นประจ้าทุกป นืไองจากป็นสຌนทาง฿นการขนสงผลผลิตทางการกษตร
ออกสูตลาด มืไอกิดฝนตกหนัก ท้า฿หຌนๅา้พัดถนนพังละช้ารุดสียหายทุกป รายละอียดตามตาราง 

ตารางสดงประภทถนน จา้นวนถนน ละระยะทาง (กม.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    5.2 การเฟฟງา  
       มีเฟฟງาทัไวถึงทุกหมูบຌาน คิดป็นมีเฟฟງา฿ชຌรຌอยละ 100 องค์การบริหารสวนต้าบลบิก
เพร เดຌประสานกับการเฟฟງาสวนภูมิภาคอ้าภอจอมบึงประมาณการคา฿ชຌจายดย฿ชຌงบประมาณขององค์การบริหาร
สวนต้าบลบิกเพร พืไอขายขตเฟฟງาเปยังครัวรือนทีไยังครัวรือนทีไเมมีเฟฟງา฿ชຌ ตครบทุกหลังคารือน นืไองจากมี
งบประมาณจ้ากัด 
           เฟฟງาสาธารณะองค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  ฿ชຌงบประมาณขององค์การบริหาร
สวนต้าบลจัดซืๅอละซอมซมชุดคมเฟฟງาตละหมูบຌานตามครงการเฟฟງาสองสวางทัๅงต้าบล 60 ดวง  ติดตัๅงบริวณ
จุดลอหลม สีไยงตอการกิดภัยอันตรายกประชาชน นอกจากนัๅนยังเดຌประสานกับกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
พืไอขอรับการสนับสนุนงบประมาณพืไอติดตัๅงชุดเฟฟງาสาธารณะบริวณวงวียน  จุดยกตาง โ พืไอ฿หຌกิดความสวาง 
ละความปลอดภัยกผูຌสัญจรทางถนน 
     5.3 การประปา 
      ระบบประปา฿นต้าบลบิกเพร  จะประสบกับปัญหา฿นฤดูลຌง  นๅ้าจะหຌงเมพียงพอตอ
การผลิตนๅ้าประปา  สวน฿นฤดูฝนกใประสบกับปัญหานๅ้าขุน  นๅ้าประปาเมสะอาดนืไองจากนๅ้าเดຌเหลมาจากทีไตาง โ 
ผานสิไงตาง โ ชน สถานทีไลีๅยงสัตว์ หญຌา ลຌวมารวมกันทีไสระนๅ้าทีไน้านๅ้าขึๅนมาท้านๅ้าประปาจึงเมสะอาดพราะเมมี
ระบบกรองนๅ้าทีไดี  
    5.4 ทรศัพท์  
      ประชาชนมีการติดตอสืไอสารกันดย฿ชຌทรศัพท์คลืไอนทีไ  
  6. ระบบศรษฐกิจ  
     6.1  การกษตร  

        ประชาชนต้าบลบิกเพรสวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรม  เดຌก  ท้าเรอຌอย ท้าเรมัน
ส้าปะหลัง การท้านา นอกจากนัๅนอาชีพสริมทีไนิยมกันคือ การพาะลีๅยงหใดหูหนู  หใดนางฟງา฿นพืๅนทีไหมูทีไ 4 บຌาน
หนองตะลุมพุก  หมูทีไ 10  บຌานหนองยายจู ละหมูทีไ 11 บຌานทุงปຆง  ละปลูกผลเมຌ  ชน  มะมวง ชมพู  ฿นหมูทีไ 

ประภท จํานวน (สาย) ระยะทาง (กม.) 
ลูกรัง 39 33,152 
ดิน 2 4,135 
ลาดยาง 45 42028 
คอนกรีต 18 9,347 
ถนนหินคลุก 23 13,955 
อืไนโ - - 
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2 บຌานหนองปรือ  หมูทีไ 5 บຌานหนองศาลจຌา   กຌวมังกร฿นหมูทีไ 4 บຌานหนองตะลุมพุก  หมูทีไ 10  บຌานหนองยายจู  
ละปลูกหมอนลีๅยงเหมละปลูกยางพารา ฿นพืๅนทีไหมูทีไ 3  บຌานวังตะคียน ฟาร์มสุกรขนาด฿หญอยู฿นพืๅนทีไหมูทีไ 2 

บຌานหนองปรือ ละหมูทีไ 5 บຌานหนองศาลจຌา 
     6.2 การปศุสัตว์  
         ประชาชนต้าบลบิกเพรประกอบอาชีพสริมทีไนิยมกันคือ การลีๅยงค ลีๅยงหมู ลีๅยงเก ฿น
ทุกหมูบຌาน   
        6.3 การทองทีไยว   
      ต้าบลบิกเพรมีหลงทองทีไยว 1 หง คือหลงทองทีไยวถๅ้าขาคันหอก 
    6.6 อุตสาหกรรม 
      - รงงานผลิตอาหารสัตว์  

     6.7 การพาณิชย์ละกลุมอาชีพ 
     การพาณิชย์     

ลําดบั ประภทธุรกิจ ทีไตัๅง จํานวน 
(หง) ผูຌประกอบการ หมายหต ุ

1. ปัຖมนๅ้ามันละกຍาซ หมูทีไ 3 1 นายชล   ลใกลง ถังกใบ 900 ลิตร 
  หมูทีไ 1 1 นางส้านา  วิชียรชูตระกูล ถังกใบ1,000 ลติร 

2. ฟาร์มสุกร หมูทีไ 5 2 นายสุวรรณ  ศรีสงคราม  
    นางสมบูรณ์  นืๅอนิไม  

3. ฟาร์มเก หมูทีไ 5 2 บริษัทมิตรธรรม  
    บริษัทอุตสาหกรรมอาหารสตัว์

เทย จา้กัด (มหาชน) 
 

4. รงงานผลิตอาหารสัตว์ หมูทีไ 2 2 บริษัทกาญจนาอาหารสัตว์จ้ากัด  
    นายอนก  อริยสิทธ่ิ  

5. อูซอมรถยนต์ หมูทีไ 2 1 นายวิชียร  ผิวดง  
  หมูทีไ 3 3 นายสกสม  ซฮง  
    นายชม  ประสริฐขจรสุข  
    อูชางนຌอย  
  หมูทีไ 5 2 นายวช  วันงาม  
    นายรัชชัย  งามยิไงยวด  
  หมูทีไ 7 1 นายประยูร  พุทธคตร  
  หมูทีไ 11 1 นายนัตฐา  ชมสะอาด  
  หมูทีไ 1 1 นายยาว์  สนทา  

  หมูทีไ 11 1 นางสุด฿จ  พิมพ์วงศ์สวย  
6. วัสดุกอสรຌาง หมูทีไ 1 1 บิกเพรคຌาวัสดุ  
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  กลุมอาชีพ 
1. กลุมจักรสาน    11. กลุมปรรูปขຌาวปลือก 
2. กลุมปุ๋ยละยา    12. กลุมปุ๋ยละยา 
3. กลุมลีๅยงมพันธ์ุสุกร   13. กลุมมพันธ์สุกร 
4. กลุมลีๅยงสุกร    14. กลุมพาะลีๅยงหใด 
5. กลุมผลิตกຌอนหใดละพาะลีๅยงหใด 15. กลุมปุ๋ยละยา 
6. กลุมนๅ้าดืไนละผลิตคอนกรีต  16. กลุมผลิตกຌอนหใดละพาะลีๅยงหใด
นางฟງา 

7. กลุมพาะลีๅยงหใด   17. กลุมพาะลีๅยงหใด  
8. กลุมลีๅยงปลา    18. กลุมขีๅลืไอยพาะลีๅยงหใด ม.4 
9. กลุมยใบผຌา    19. กลุมปุ๋ยละยาบຌานหนองส้ารง 
10. กลุมท้าบาะรถ 

6.8 รงงาน  
    ราษฎรสวน฿หญประมาณรຌอยละ 80 ประกอบอาชีพท้าการกษตรกรรมเดຌกท้านาปลูกขຌาว  
ท้าเรอຌอย, ขຌาวพด  ละอืไนโ ทีไหลือประกอบอาชีพสวนตัวละรับจຌาง 
 7. ศรษฐกิจพอพยีงทຌองถิไน (ดຌานการกษตรละหลงนๅํา) 
  7.1 ขຌอมูลพืๅนฐานของหมูบຌานหรือชุมชน    

ลําดบั ชืไอหมูบຌาน หมูทีไ จํานวน 
ครัวรือน 

จํานวนประชากร (คน) 
พศชาย พศหญิง รวม 

1. บຌานบิกเพร 1 197 311 320 631 
2. บຌานหนองปรือ 2 312 572 563 1,1๏5 
3. บຌานวังตะคียน 3 185 268 267 535 
4. บຌานหนองตะลุมพุก 4 ํ11 167 168 335 
5. บຌานหนองศาลจຌา 5 244 373 373 ๓46 
6. บຌาน฿นเร 6 207 3๎3 316 639 
7. บຌานอางหิน 7 142 224 228 482 
8. บຌานหนองส้ารง 8 91 193 202 395 
9. บຌานหนองพงพวย 9 92 172 171 343 

10. บຌานหนองยายจู 10 114 207 208 415 
11. บຌานทุงปຆง 11 101 190 195 385 

รวมทัๅงสิๅน 1,796 3,000 3,011 6,011 

  
    
  7.2 ขຌอมูลดຌานการกษตร 
     ประชาชนสวน฿หญประกอบอาชีพกษตรกรรม  เดຌก  ท้าเรอຌอย ท้าเรมันส้าปะหลัง 
การท้านา นอกจากนัๅนอาชีพสริมทีไนิยมกันคือการลีๅยงค กระบือ ฿นทุกหมูบຌาน  พาะลีๅยงหใดหูหนู  หใดนางฟງา฿น
พืๅนทีไหมูทีไ 4 บຌานหนองตะลุมพุก  หมูทีไ 10  บຌานหนองยายจู ละหมูทีไ 11 บຌานทุงปຆง  ละปลูกผลเมຌ  ชน  
มะมวง ชมพู  ฿นหมูทีไ 2 บຌานหนองปรือ  หมูทีไ 5 บຌานหนองศาลจຌา   กຌวมังกร฿นหมูทีไ 4 บຌานหนองตะลุมพุก   



                                                  ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  

สวนทีไ 1 สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน       หนຌา 9 | 

หมูทีไ 10  บຌานหนองยายจู  ละปลูกหมอนลีๅยงเหมละปลูกยางพารา ฿นพืๅนทีไหมูทีไ 3  บຌานวังตะคียน ฟาร์มสุกร
ขนาด฿หญอยู฿นพืๅนทีไหมูทีไ 2 บຌานหนองปรือ ละหมูทีไ 5 บຌานหนองศาลจຌา 
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ลําดับ ชืไอหมูบຌาน พืๅนทีไถือ
ครอง (เร) 

พืๅนทีไทํา
การกษตร 

จํานวน
ครัวรือน
ทัๅงหมด 

จาํนวน
ครัวรือน
กษตร 

ประชากร  
(คน) 

พืๅนทีไท้าการกษตร 
ท้านา ท้าเร เมຌผลเมຌยืนตຌน ปศุสัตว์ ประมง 

พืๅนทีไ 
ครัว 
รือน 

พืๅนทีไ 
ครัว 
รือน 

พืๅนทีไ 
ครัว 
รือน 

พืๅนทีไ 
ครัว 
รือน 

 

พืๅนทีไ 
ครัว 
รือน 

1. บຌานบิกเพร 4,810 2,607 197 122 631 280 8 1,860 74 177 6 275 45 0 0 

2. บຌานหนองปรือ ๒,426 5,182 312 15๒ 1,135 ํ45 10 3,756 95 632 28 560 61 0 0 

3. บຌานวังตะคียน ๐,239 2,495 185 1๎1 535 350 12 1,542 56 373 32 120 35 0 0 

4. บຌานหนองตะลุมพุก ๐,554 2,661 111 68 ๏35 460 25 1,820 66 115 10 160 28 0 0 

5. บຌานหนองศาลจຌา ๒,919 5,214.25 244 145 746 55 5 3,731.25 120 665 25 665 64 0 0 

6. บຌาน฿นเร ๒,520 4,221 207 121 639 170 10 3,546 88 120 12 345 25 0 0 

7. บຌานอางหิน 5,685 4,166 142 82 452 320 19 3,596 65 90 7 140 23 0 0 

8. บຌานหนองส้ารง 4,963 3,174 91 6๔ ๏95 ๎50 12 2,550 58 106 12 240 35 0 0 

9. บຌานหนองพงพวย 3,675 2,055 92 ๑๎ 343 ๕2 7 1,745 38 70 5 130 22 0 0 

10. บຌานหนองยายจู ๐,5์5 3,090 114 76 415 46๎ 21 1,923 59 370 10 335 24 0 0 

11. บຌานทุงปຆง 3,672 2,432.75 101 6๕ 385 322 23 1,856 50 94.75 6 160 26 0 0 

รวมทัๅงสิๅน ๑๑,๕๒๔ 37,298 1,79๒ 1,0๔๐ ๒,011 3,020 152 27,925.25 769 2,812.75 153 3,130 388 0 0 
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  7.3 ขຌอมูลดຌานหลงนๅ้าทางการกษตร 
   7.3.1 หลงนๅําธรรมชาติ 
   ต้าบลบิกเพร มีล้าหຌวยหินหลใกเฟพียงสายดียว ซึไงเหลผาน 4 หมูบຌาน คือ หมูทีไ 1 บຌาน   
บิกเพร หมูทีไ 3 บຌานวังตะคียน หมูทีไ 11 บຌานทุงปຆง ละหมูทีไ บຌานอางหิน พืๅนทีไสวน฿หญของต้าบลบิกเพร มี
สภาพป็นดินรวนปนทราย จงึเมสามารถกักกใบนๅ้าเวຌ฿ชຌเดຌตลอดทัๅงป   

   7.3.2 หลงนๅําทีไสรຌางขึๅน    
ตารางสดงจ้านวนหลงนๅ้าทีไสรຌางขึๅน 

1. ฝาย จา้นวน 10 หง 
2. บอบาดาล จา้นวน 29 หง 
3. สระกใบนๅ้า จา้นวน 24 หง 

 
  7.4 ขຌอมูลดຌานหลงนๅํากิน นๅํา฿ชຌ (หรือนๅําพืไอการอุปภค บริภค)  

       ต้าบลบิกเพรสวน฿หญ นๅ้ากิน นๅ้า฿ชຌ (หรือนๅ้าพืไออุปภค บริภค) มีระบบประปาบาดาล
หมูบຌาน จา้นวน 11 หมูบຌาน เดຌก หมูทีไ 1-11  

 8. ศาสนา ประพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
   - ประชาชนต้าบลบิกเพรสวน฿หญนับถือศาสนาพุทธ รຌอยละ 90 นับถือศาสนาคริสต์ รຌอยละ8 
ละนบัถือศาสนาอืไนโ รຌอยละ 2 

      สถาบันละองค์กรทางศาสนา  รายละอียดตามตารางทีไ 10 

ตารางสดงรายชืไอวัดละส้านักสงฆ์฿นขตต้าบลบิกเพร ละจຌาอาวาส 
ลําดบั ชืไอวัด ทีไตัๅง จຌาอาวาส หมายหต ุ

1. วัดบิกเพร หมูทีไ 1 พระอธิการระหงษ์  
2. วัดหนองปรือ฿หญพลายงาม หมูทีไ 2 พระครูรัตนกิตติวัฒน์ พระประยูรอนุตตร 
3. วัดปຆาขาสัมมะงา หมูทีไ 3 พระอาจารย์ศกัด่ิดา รักษาการจຌาอาวาสฯ 
4. วัดหนองศาลจຌา หมูทีไ 5 พระปลัดสุทพ ยสธร สุทพ  นิตสวน 
5. ส้านักสงฆ์ธรรมญาณราศรีวิสทุธ่ิ หมูทีไ 2 หลวงปูຆสุทพพุทธคุณ  
6. ส้านักปฏิบัติธรรมกิตติภาวนา หมูทีไ 9 พระกิตติ  ธมฺมปาล  
7. ทีไพักสงฆ์ขาคันหอก หมูทีไ 9 -  

 
  8.2  ประพณีละงานประจําปี  

      - ประพณีวันสงกรานต์   ประมาณดือน มษายน 
      -  ประพณีลอยกระทง  ประมาณดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

     -  ประพณีวันขຌาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
    -  งานปຂดทองพระประทานประจ้าป วัดหนองปรือ฿หญพลายงาม ประมาณดือน มีนาคม 
 

  8.3  ภูมิปญัญาทຌองถิไน ภาษาถิไน  
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    ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ประชาชนต้าบลบิกเพรเดຌอนุรักษ์ภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไเดຌสืบทอดกันมา 
ดังนีๅ 
     - การละลนพืๅนบຌาน (กองยาว, คน ละอืไนโ) 
    - งานจักสานงานหัตถกรรมจากเมຌเผ 
    - งานปูนปัຕน (ตຍะ กຌาอีๅ กระถาง ละอืไนโ) 
    - นวดผนบราณ  
    - รักษาผนบราณดຌวยสมุนเพร 
    ภาษาถิไน ประชาชนต้าบลบิกเพรสวน฿หญพูดภาษากลาง ละมีบางสวนทีไ฿ชຌภาษามอญ ลาว 
ละภาษาอืไนโ  
  8.4  สินคຌาพืๅนมืองละของทีไระลึก 
     ประชาชนต้าบลบิกเพรเดຌทา้ของขึๅนเวຌรับประทาน ละสวนทีไหลือกใน้ามาจ้าหนาย เดຌก ชา
฿บหมอน หมูทีไ 3, กระทียมทน หมูทีไ 9 ละกลุมนๅ้าพริก หมูทีไ 6 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  นๅ้า 

  หลงนๅาํธรรมชาต ิ
               ต้าบลบิกเพร มีล้าหຌวยหินหลใกเฟพียงสายดียว ซึไงเหลผาน 4 หมูบຌาน คือ หมูทีไ 1 บຌาน   

บิกเพร หมูทีไ 3 บຌานวังตะคียน หมูทีไ 11 บຌานทุงปຆง ละหมูทีไ บຌานอางหิน พืๅนทีไสวน฿หญของต้าบลบิกเพร มี
สภาพป็นดินรวนปนทราย จงึเมสามารถกักกใบนๅ้าเวຌ฿ชຌเดຌตลอดทัๅงป   

  หลงนๅําทีไสรຌางขึๅน    
      ตารางสดงจ้านวนหลงนๅ้าทีไสรຌางขึๅน 

1. ฝาย จา้นวน 10 หง 
2. บอบาดาล จา้นวน 29 หง 
3. สระกใบนๅ้า จา้นวน 24 หง 
4. ถังกใบนๅ้าฝน จา้นวน 82 หง 

. 
  9.2  ปຆาเมຌ  
    ฿นขตพืๅนทีไต้าบลบิกเพรมีขาหลวง  ขาคันหอก ละขาสัมมะงา ซึไงปຆาเมຌขึๅนอยูบริวณบน
ภูขา ละ฿นขตพืๅนทีไของประชาชนเดຌปลูกตຌนเมຌยืนตຌน฿นขตพืๅนทีไของตนอง 
  9.3  ภูขา  
    ฿นขตพืๅนทีไต้าบลบิกเพรมีขาหลวง  ขาคันหอก ละขาสัมมะงา 
  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ฿นพืๅนทีไของต้าบลบิกเพรสวนมากป็นพืๅนทีไส้าหรับพาะปลูก ทีไอยูอาศัย  รຌานคຌา  ตามล้าดับ  
ละมีพืๅนทีไพียงลใกนຌอยทีไป็นพืๅนทีไสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ฿นพืๅนทีไ  กใเดຌก  ดิน  นๅ้า  ตຌนเมຌ  อากาศทีไเมมี
มลพิษ นๅ้า฿นการกษตรกใตຌองรอฤดูฝน มีหลงนๅ้า฿ชຌ฿นการกษตรเมพียงพอ  ปัญหาคือยังเมสามารถหาหลงนๅ้า
สา้หรับการกษตรเดຌพิไมขึๅน  พราะพืๅนทีไสวนมากป็นของประชาชน     

ครงสรຌางองค์การบริหารสวนตําบล 
      ครงสรຌางละการบริหารงานขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร บงป็น 2 ฝຆาย คือ 



                                                  ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  

สวนทีไ 1 สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน       หนຌา 13 | 

1. สภาองค์การบริหารสวนต้าบล  
2. คณะผูຌบริหารองค์การบริหารสวนต้าบล  

 สภาองคก์ารบริหารสวนตาํบล 
       สภาองค์การบริหารสวนต้าบล ประกอบดຌวยสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต้าบลทีไมาจากการลือกตัๅง
ดยตรงจากประชาชน฿นหมูบຌานละ โ 2 คน ดยสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต้าบลมีวาระด้ารงต้าหนง 4 ป 
  สภาองคก์ารบริหารสวนตาํบลมีอํานาจหนຌาทีไดังนีๅ 
       (1) ฿หຌความหในชอบผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต้าบล พืไอนวทาง฿นการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารสวนต้าบล 
 (2) พิจารณาละ฿หຌความหในชอบรางขຌอบัญญัติองค์การบริหารสวนต้าบล รางขຌอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ้าป ละรางขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายพิไมติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารสวนต้าบล฿หຌป็นเปตามกฎหมายนยบายผนพัฒนา
องค์การบริหารสวนต้าบล ขຌอบัญญัติ ระบียบ ละขຌอบังคับของทางราชการ 

 คณะผูຌบรหิารองค์การบรหิารสวนตาํบล 
           คณะผูຌบริหารองค์การบริหารสวนต้าบลประกอบดຌวย นายกองค์การบริหารสวนต้าบลคนหนึไง ซึไงมาจาก
การลือกตัๅงดยตรง จากประชาชน  มีวาระ 4 ป รองนายกองค์การบริหารสวนต้าบล จ้านวน 2 คน ละลขานุการ
นายกองค์การบริหารสวนต้าบล จา้นวน 1 คน ซึไงนายกองค์การบริหารสวนต้าบลตงตัๅง 
  คณะผูຌบรหิารมีอํานาจหนຌาทีไดังตอเปนีๅ 

1. บริหารกิจการขององค์การบริหารสวนต้าบล฿หຌป็นเปตามมติ ขຌอบังคับ 
ผนพัฒนาต้าบลละรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารสวนต้าบลตอสภาองค์การบริหารสวนต้าบล  

2. จดัท้าผนพัฒนาต้าบลละงบประมาณรายจายประจ้าปพืไอสนอ฿หຌสภาองค์การบริหารสวนต้าบล 
พิจารณา฿หຌความหในชอบ  

3. รายงานการปฏิบัติงานละการ฿ชຌจายงิน฿หຌสภาองค์การบริหารสวนต้าบลทราบอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง  
ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไทางราชการมอบหมาย  
บทบาทละอํานาจหนຌาทีไขององคก์ารบรหิารสวนตําบล 

องค์การบริหารสวนต้าบลมีอ้านาจหนຌาทีไตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลละองค์การบริหารสวนต้าบล  พ.ศ.  
2537  กຌเขพิไมติมถึง (ฉบับทีไ 6)  พ.ศ.  2552  ดังนีๅ 
  มาตรา 66 องค์การบริหารสวนต้าบลมีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการพัฒนาต้าบล ทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ  สงัคม
ละวัฒนธรรม    
  มาตรา 67 ภาย฿ตຌบังคับกฎหมาย องค์การบริหารสวนต้าบลมีหนຌาทีไตຌองท้า฿นขตองค์การบริหารสวน
ต้าบล  ดังตอเปนีๅ 

(1) จดั฿หຌมีละบา้รุงรักษาทางนๅ้า ละทางบก   
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนๅ้า ทางดิน ละทีไสาธารณะรวมทัๅงก้าจัดมูลฝอยละสิไง
ปฏิกูล 

(3) ปງองกันรคละระงับรคติดตอ 
(4) ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
(5) สงสริมการศึกษา ศาสนา  ละวัฒนธรรม 
(6) สงสริมการพัฒนาสตรี  ดใก  ยาวชน ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ 
(7) คุຌมครอง  ดูล  ละบา้รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
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(8) บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน   ละวัฒนธรรมอันดีของทຌองถิไน 
(9) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไตามราชการมอบหมาย ดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร฿หຌตามความ
จา้ป็นละสมควร 

  มาตรา 68 ภาย฿ตຌบังคับกฎหมาย องค์การบริหารสวนต้าบลอาจจัดกิจการ฿นขตองค์การบริหารสวน
ต้าบล  ดังตอเปนีๅ 

(1) ฿หຌมีนๅา้พืไอการอุปภค  บริภค  ละการกษตร 
(2) ฿หຌมีละบา้รุงการเฟฟງาหรือสงสวางดยวิธีอืไน  
(3) ฿หຌมีละบา้รุงรักษาทางระบายนๅ้า 
(4) ฿หຌมีละบา้รุงสถานทีไประชุม การกีฬา การพักผอนหยอน฿จละ   
     สวนสาธารณะ 
(5) ฿หຌมีละสงสริมกลุมกษตรกรละกิจการสหกรณ์ 
(6) สงสริม฿หຌมีอุตสาหกรรม฿นครอบครัว 
(7) บ้ารุงละสงสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุຌมครองดูลละรักษาทรัพย์สินอันป็นสาธารณสมบัติของผนดิน 
(9) หาผลประยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารสวนต้าบล 
(10)฿หຌมีตลาด   ทาทียบรือ   ละทาขຌาม 
(11)กิจการกีไยวกับการพาณิชย์  
(12)การทองทีไยว 
(13)การผังมือง 

องค์การบริหารสวนต้าบลมีอ้านาจหนຌาทีไตามพระราชบัญญัติก้าหนดผนลขัๅนตอนการกระจาย
อ้านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ.  2542   ดังนีๅ 
  มาตรา  16  องค์การบริหารสวนต้าบลมีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการจัดระบบบริการสาธารณะ พืไอ
ประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไนของตนอง  ดังนีๅ 

(1)     การจัดท้าผนพัฒนาทຌองถิไนของตนอง 
(2)     การจัด฿หຌมีละบา้รุงรักษาทางบก ทางนๅ้า ละทางระบายนๅ้า 
(3)     การจัด฿หຌมีละควบคุมตลาด  ทาทียบรือ ทาขຌาม  ละทีไจอดรถ 
(4)     การสาธารณูปภคละการกอสรຌางอืไน โ 
(5)     การสาธารณูปการ 
(6)     การสงสริมการฝຄก  ละประกอบอาชีพ 
(7)     การพาณิชย์ละการสงสริมการลงทุน 
(8)     การสงสริมการทองทีไยว 
(9)     การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงคราะห์ละการพัฒนาคุณภาพชีวิตดใก สตรี คนชรา ละ 
          ผูຌดຌอยอกาส 
(11) การบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละวัฒนธรรมอัน   
 ดี ของทຌองถิไน 
(12) การปรับปรุงหลงชุมชนออัดละการจัดการทีไอยูอาศัย 
(13) การจัด฿หຌมีละบ้ารุงรักษาสถานทีไพักผอนหยอน฿จ 
(14) การสงสริมการกีฬา 



                                                  ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  

สวนทีไ 1 สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน       หนຌา 15 | 

(15) การสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค ละสิทธิสรีภาพของประชาชน 
          สงสริมการมีสวนรวมของราษฎร฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
(16) การรักษาความสะอาดละความป็นระบียบรียบรຌอยของบຌานมือง 
(17) การก้าจัดมูลฝอย  สิไงปฏิกูล  ละนๅา้สีย 
(18) การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   ละการรักษาพยาบาล 
(19) การจัด฿หຌมีละควบคุมสุสานละฌาปนสถาน 
(20) การควบคุมการลีๅยงสัตว์ 
(21) การจัด฿หຌมีละควบคุมการฆาสัตว์ 
(22) การรักษาความปลอดภัย ความป็นระบียบรียบรຌอย ละการอนามัยรง 
           มหรสพ  ละสถานทีไอืไน โ 
(23) การจัดการ การบ้ารุงรักษา ละการ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ ทีไดิน   
           ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม 
(24) การผังมือง 
(25) การขนสงละการวิศวกรรมจราจร 
(26) การดูลรักษาทีไสาธารณะ 
(27) การควบคุมอาคาร 
(28) การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
(29) การรักษาความสงบรียบรຌอยการสงสริมละสนับสนุนการปງองกันละ    
 รกัษาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 
(30) กิจการอืไน฿ดทีไป็นผลประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไนตามทีไ 
 คณะกรรมการประกาศก้าหนด 

ครงสรຌางการจัดบงสวนราชการละการบริหารบุคคลขององค์การบริหารสวนตําบล 
            การจัดครงสรຌางสวนราชการขององค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  ประกอบดຌวย 

1.  สาํนักปลัดองค์การบริหารสวนตําบล 
฿หຌมีหัวหนຌาส้านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต้าบลป็นผูຌบังคับบัญชาละ รับผิดชอบ฿นการ

ปฏิบัติราชการของส้านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต้าบล มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงานวางผนอัตราก้าลัง  งาน
ก้าหนดต้าหนงละอัตรางินดือน งานบรรจุ ตงตัๅง การลืไอนระดับ  งานอน ยຌาย งานทะบียนประวัติละบัตร 
งานฝຄกอบรมละพัฒนาบุคลากร งานประมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาความดีความชอบ งานด้านินการทางวินัย 
งานกีไยวกับการออกจากราชการ งานสนอขอครืไองราชอิสริยาภรณ์ละประกาศกียรติคุณ  งานธุรการ งานสาร
บรรณกลาง งานรัฐพิธี  พิธีการตางโ  งานประชาสัมพันธ์หนวยงาน งานรับรอง งานรักษาความสะอาดละความ
ปลอดภัยสถานทีไราชการ  งานดຌานนิติการละด้านินคดี  งานกีไยวกับตราขຌอบัญญัติ   ระบียบของหนวยงาน  งาน
กีไยวกับขຌอมูลขาวสาร  งานกีไยวกับรืไองราวรຌองทุกข์  งานกีไยวกับการถายอนภารกิจตาม  พ.ร.บ.ก้าหนดผนละ
ขัๅนตอนการกระจายอ้านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542   งานสาธารณสุข งานกีไยวกับการ
ประชุมสภาองค์การบริหารสวนต้าบล  งานกีไยวกับการประชุมกรรมการตางโ   งานสิทธิสวัสดิการ การพัฒนา
อบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต้าบล  งานจัดท้าผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต้าบล  งานจัดท้าระบบขຌอมูล
(ศูนย์ขຌอมูลขาวสาร)  งานจัดท้าขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ้าป/รายจายพิไมติม  งานกีไยวกับครงการงิน
อุดหนุนตางโ งานครงการตามนวพระราชด้าริ งานการจัดการสิไงวดลຌอม งานประสานหนวยงานตางโ  ราชการ
ทีไมเิดຌก้าหนด฿หຌป็นหนຌาทีไของสวนราชการ฿ด  งานอืไนโ  ทีไกีไยวขຌองละเดຌรับมอบหมาย 
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2.  กองคลัง 
฿หຌมีผูຌอ้านวยการกองคลังองค์การบริหารสวนต้าบลป็นผูຌบังคับบัญชาละรับผิดชอบ ฿น

การปฏิบัติราชการของกองคลังองค์การบริหารสวนต้าบล  มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงานกีไยวกับการ
บิกจาย  รับ น้าสง  กใบรักษางินละอกสารทางการงิน  งานกีไยวกับการตรวจสอบอกสารการบิกจาย
ละอนุมัติฎีกา งานกีไยวกับงิน  คาจຌาง  คาตอบทน ละงินอืไนโ งานค้าขอบิกงิน  สวัสดิการตางโ งาน
จัดท้าบัญชี งานทะบียนคุมรายเดຌ  รายจายทุกประภท  งานจัดท้างบทดลอง  งบสดงฐานะทางการงิน งบ
ทรัพย์สิน  งบหนีๅสิน-จຌาหนีๅ  ละงินประจ้าดือน ประจ้าป  งานจัดท้าขຌอมูลสถิติการคลัง  งานควบคุมการ
บิกจายงินงบประมาณ  งานกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางจัดหาพัสดุ  งานกีไยวกับซอมซมบ้ารุง  รักษาพัสดุ   
งานจ้าหนายพัสดุ  ครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สิน งานการควบคุมรับ  จายพัสดุ  งานตรวจสอบการรับจายพัสดุ
ประจ้าป  งานกีไยวขຌองกับทรัพย์สิน  งานจัดกใบภาษี  งานอืไนโ  ทีไกีไยวขຌองละเดຌรับมอบหมาย 

3.  กองชาง 
฿หຌมีผูຌอ้านวยการกองชางองค์การบริหารสวนต้าบล ป็นผูຌบังคับบัญชาละรับผิดชอบ฿นการ

ปฏิบัติราชการของกองชางองค์การบริหารสวนต้าบล   มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ  งานส้ารวจละจัดท้า
ครงการ  งานออกบบละงานขียนบบ  งานตรวจสอบการกอสรຌาง  งานรวบรวมงานจัดกใบประวัติ
ครงการตางโ  งานการควบคุมอาคาร  งานจัดท้าผนทีไละผนผังตางโ  งานประมาณการครงการตางโ 
งานกีไยวกับการประชาสัมพันธ์ กีไยวกับผลงานของกองชาง งานก้าหนดราคากลาง ของวัสดุละงานตางโ  
ของทຌองถิไน งานวางผนการปฏิบัติงาน   การกอสรຌางละซอมบ้ารุง  งานควบคุมการกอสรຌาง  งานคุมการ
ซอมซมละบ้ารุงรักษาวัสดุละทรัพย์สิน งานกีไยวกับสาธารณูปภค งานกีไยวกับการปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย  งานระบายนๅ้า  งานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองละเดຌรับมอบหมาย 

4.  กองการศกึษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 
฿หຌมีผูຌอ้านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารสวนต้าบล ป็นผูຌบังคับบัญชาละรับผิดชอบ 

฿นการปฏิบัติราชการของกองการศึกษาองค์การบริหารสวนต้าบล  มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงานสงสริม
การศึกษา วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน  งานกีฬาละนันทนาการ  งานหຌองสมุด
ประชาชน  งานอืไนโ  ทีไกีไยวขຌองละทีไเดຌรับมอบหมาย 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
฿หຌมีผูຌอ้านวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารสวนต้าบล ป็นผูຌบังคับบัญชาละ

รับผิดชอบ ฿นการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารสวนต้าบล มีหนຌาทีไรับผิดชอบ
กีไยวกับงานสังคมสงคราะห์ งานสงสริมสวัสดิการดใกละยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานสงสริมอาชีพ
ละพัฒนารายเดຌดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตางโ หลายดຌาน งานอืไนโ  ทีไกีไยวขຌองละทีไเดຌรับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารสวนต้าบลบิกเพร  

สวนทีไ 1 สภาพทัไวเปละขຌอมูลพืๅนฐาน       หนຌา 17 | 

 
 
 
 


