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 ส่วนที่ 4 การนําแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 

  1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 

 

กองช่าง อบต.เบิกไพร กองคลัง อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน การศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

กองช่าง อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน การพาณิชย์ กองช่าง อบต.เบิกไพร กองคลัง อบต.เบิกไพร 
  การเศรษฐกิจ แผนงาน การเกษตร กองช่าง อบต.เบิกไพร กองคลัง อบต.เบิกไพร 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง (การพัฒนาคน
และสังคม งานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต) 

บริหารงานท่ัวไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด  อบต.เบิกไพร กองคลัง อบต.เบิกไพร 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน การศึกษา กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

กองคลัง อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน งบกลาง กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

กองคลัง อบต.เบิกไพร 

3. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารงานท่ัวไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

กองคลัง อบต.เบิกไพร 

   แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

4. การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ

การท่องเท่ียว 

บริหารงานท่ัวไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

กองคลัง อบต.เบิกไพร 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.เบิกไพร กองคลัง อบต.เบิกไพร 
5. ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

กองคลัง อบต.เบิกไพร 

  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

กองคลัง อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.เบิกไพร กองคลัง อบต.เบิกไพร 
6. ด้านศิลปะ ศาสนา 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

กองคลัง อบต.เบิกไพร 
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และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

7. ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ิม

ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหาร  การพัฒนา

บุคลากร และ
กระบวนการประชาคม 

บริหารงานท่ัวไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป กองคลัง อบต.เบิกไพร สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

   แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองช่าง อบต.เบิกไพร กองคลัง อบต.เบิกไพร 

      
      

รวม 7 11 20 20 20 

 
หมายเหตุ : 1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน 
   ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้ 
 2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น 
 3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
1.2 แผนงาน การศึกษา 
1.3 แผนงาน การพาณิชย์ 
1.4 แผนงาน การเกษตร   
1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน (อบจ.)  
1.6 แผนงาน เคหะและชุมชน (จังหวัด)           

 
 
 

107 
1 

29 
15 

7 
5 

 
 
 

102,197,200 
400,000 

12,660,000 
6,900,000 

19,972,400 
20,928,300 

 
 
 

107 
1 

29 
15 

7 
5 

 
 
 

102,197,200 
400,000 

12,660,000 
6,900,000 

19,972,400 
20,928,300 

 
 
 

107 
1 

29 
15 

7 
5 

 
 
 

102,197,200 
400,000 

12,660,000 
6,900,000 

19,972,400 
20,928,300 

 
 
 

107 
1 

29 
15 

7 
5 

 
 
 

102,197,200 
400,000 

12,660,000 
6,900,000 

19,972,400 
20,928,300 

 
 
 

428 
4 

116 
60 
28 
20 

 
 
 
408,788,800 

1,600,000 
50,640,000 
27,600,000 
79,889,600 
83,713,200 

รวม 159 163,057,900 159 163,057,900 159 163,057,900 159 163,057,900 656 652,231,600 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การ
พัฒนาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป                   
2.2 แผนงาน สาธารณสุข                     
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ                                     
2.5 แผนงาน การศึกษา                      
2.6 แผนงาน งบกลาง                       
2.7 แผนงาน การศึกษา (ไม่ได้ใช้งบ)       
2.8 แผนงาน สาธารณสุข (แบบ ผ 02) 

 
 

1 
3 

15 
8 

 
7 
4 
4 
1 

 
 

 
 

200,000 
310,000 
585,000 

1,595,000 
 

1,402,800 
8,846,000 

0 
165,000 

 

 
 

1 
3 

15 
8 

 
7 
4 
4 
1 

 
 
 

 
 

200,000 
310,000 
585,000 

1,595,000 
 

1,402,800 
8,846,000 

0 
165,000 

 
 

1 
3 

15 
8 

 
7 
4 
4 
1 

 
 
 

 
 

200,000 
310,000 
585,000 

1,595,000 
 

1,402,800 
8,846,000 

0 
165,000 

 
 

 
 

1 
3 

15 
8 

 
7 
4 
4 
1 

 
 

 
 

200,000 
310,000 
585,000 

1,595,000 
 

1,402,800 
8,846,000 

0 
165,000 

 
 

 
 

4 
12 
60 
32 

 
28 
16 
16 

4 

 
 

800,000 
1,240,000 
2,340,000 
6,380,000 

 
12,196000 
35,384,000 

0 
660,000 

 

รวม 43 1,492,000 43 1,492,000 43 1,492,000 43 14,750,000 172 59,000,000 
3) ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัด           

แบบ ผ. 07 
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ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน    
      (อบจ.) 

 
 

9 
7 
1 

 
 

581,500 
160,000 

๖,๙๐๐,๐๐๐ 

 
 

9 
7 
1 

 
 

581,500 
160,000 

๖,๙๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

9 
7 
1 

 
 

581,500 
160,000 

๖,๙๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

9 
7 
1 

 
 

581,500 
160,000 

๖,๙๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

36 
28 

4 

 
 

2,326,000 
640,000 

27,600,000 

รวม 17 7,641,500 17 7,641,500 17 7,641,500 17 7,641,500 68 30,566,000 
4) ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 
4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

 
 
 

2 
4 

 

 
 
 

40,000 
1,105,000 

 
 
 

2 
4 

 
 
 

40,000 
1,105,000 

 
 
 

2 
4 

 
 
 

40,000 
1,105,000 

 
 
 

2 
4 

 
 
 

40,000 
1,105,000 

 
 
 

8 
16 

 
 
 

160,000 
4,420,000 

รวม 6 1,145,000 6 1,145,000 6 1,145,000 6 1,145,000 24 4,580,000 
5) ยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 

3 
1 

 
2 

 
 

65,000 
50,000 

 
50,000 

 

 
 

3 
1 

 
2 

 
 

65,000 
50,000 

 
50,000 

 

 
 

3 
1 

 
2 

 
 

65,000 
50,000 

 
50,000 

 

 
 

3 
1 

 
2 

 
 

65,000 
50,000 

 
50,000 

 

 
 

12 
4 

 
8 

 
 

260,000 
200,000 

 
200,000 

 
รวม 6 165,000 6 165,000 6 165,000 6 165,000 24 660,000 

6) ยุทธศาสตร์ 6  ด้านศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น     
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

 
 
 

7 

 
 
 

660,000 

 
 
 

7 

 
 
 

660,000 

 
 
 

7 

 
 
 

660,000 

 
 
 

7 

 
 
 

660,000 

 
 
 

28 

 
 
 

2,640,000 

รวม 7 660,000 7 660,000 7 660,000 7 660,000 28 2,640,000 
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7) ยุทธศาสตร์ 7 ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหาร  การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการ
ประชาคม     
7.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
7.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
 
 
 

8 
7 

 
 
 
 

1,733,000 
2,600,000 

 
 
 
 

8 
7 

 
 
 
 

1,733,000 
2,600,000 

 

 
 
 
 

8 
7 

 
 
 
 

1,733,000 
2,600,000 

 
 
 
 

8 
7 

 
 
 
 

1,733,000 
2,600,000 

 
 
 
 

32 
28 

 
 
 
 

6,932,000 
10,400,000 

รวม 15 4,333,000 15 4,333,000 15 4,333,000 15 4,333,000 60 17,332,000 
รวมทั้งสิ้น 253 187,396,400 253 187,396,400 253 187,396,400 253 187,396,400 1,012 749,585,600 

 
หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้นําไปไวเ้ป็นแผ่นแรกของแบบ ผ. ต่างๆ (ผ.07-ผ.01-ผ.02 จนสุดท้าย ผ.08) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง
(โซล่าเซลล์)  
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 1  
จํานวน 7 ดวง 

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
ในการขับขี่เวลา
กลางคืน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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2. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก  
(ภายใน  
หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 1 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายประปา 
หมู่ที่ 1  (บ้าน
นายหลุย) 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายประปาหมู่ที่ 1  (บ้านนายหลุย)  
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 380 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,520  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.667297˚ E 
99.522822˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.670442˚ E 
99.522022˚ 
 

760,000 760,000 760,000 760,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

4. โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามลํา
ห้วย (บริเวณหลัง
บ้านนางลํายอง 
รุ่งธรรม) หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้มี
สะพานที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ              
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
สะพานสําหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วย (บริเวณหลังบ้าน
นางลํายอง รุ่งธรรม) หมู่ที่ 1  
บริเวณ  N 13.65308˚ 
 E 99.515178˚ 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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5. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ํา 
(บริเวณหน้า
โรงเรียน) 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

 
 
 
 

รางระบายน้ํา (บริเวณหน้าโรงเรียน) 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
หน้าวัด – ทาง
แยก (หนองปรือ 
– หนองสําโรง) 
หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด 
– ทางแยก (หนองปรือ – หนองสําโรง) หมู่ที่ 
2 ขนาดกว้าง 5  ม. ระยะทาง 170 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 850  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.703615˚ E 
99.510918˚ 
  
 

510,000 510,000 510,000 510,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

7 โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
ทางแยกอนามัย 
– โรงเรียน 
 หมู่ที่ 2  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2  
จํานวน 10 ดวง 

590,000 590,000 590,000 590,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
ในการขับขี่เวลา
กลางคืน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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8. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
จากเขตหมู่ที่ 2 – 
แยกอนามัย  
หมู่ที่ 2  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 2 
จํานวน 32 ดวง 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และมีความ
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
ในการขับขี่เวลา
กลางคืน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

9. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายหนอง
ปรือ – หนองตูม 
หมู่ที่ 2   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหนองปรือ – หนองตูม หมู่ที่ 2  
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 860 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 3,440 ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.707141˚ E 
99.510517˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.712850˚ E 
99.514759˚ 
 

1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มาย 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

10. โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ยกระดับ สาย
ศาลเจ้า – ฝาย
เก็บน้ํา (หนอง
โสนใหม่)  หมู่ที่ 
2   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุกยกระดับ สายศาลเจ้า – 
ฝายเก็บน้ํา (หนองโสนใหม่)  หมู่ที่ 2  ขนาด
กว้าง 5  ม. ระยะทาง 1,450 เมตร  
จุดเริ่มต้น N 13.703995˚ E 
99.507233˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.707178˚ E 
99.495366˚ 
 

1,305,000 1,305,000 1,305,000 1,305,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

11.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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11. ก่อสร้างจุดชะลอ
ความเร็ว (บริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้าน
หนองปรือ)  
หมู่ที่ 2 

1.เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียนและ
ประชาชนที่ข้าม
ถนน 
2.เพื่อให้รถได้ลด
ความเร็วลงในเขต
ชุมชน 

ก่อสร้างจุดชะลอความเร็ว (บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านหนองปรือ) หมู่ที่ 2  จํานวน 2 
จุด บริเวณ 
จุดที่ 1 N 13.704241˚ E 99.508923˚ 
 จุดที่ 2 N 13.704369˚ E 
99.508580˚ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ
เกิดอุบัติเหตุลด
น้อยลง 

เด็กนักเรียนและ
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

กองช่าง    
อบต.เบิกไพร 

12. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างทางแยกเข้า
หนองตูม หมู่ที่ 2  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางแยกเข้าหนอง
ตูม จํานวน 2 ดวง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

13. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง (เบิกไพร – 
หนองแพงพวย) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟฟ้าส่องสว่าง (เบิกไพร – หนอง
แพงพวย) หมู่ที่ 1 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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14. วางท่อระบายน้ํา  
หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

ท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

15. โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบบอก
แยก หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ไฟกระพริบบอกแยก หมู่ที่ 1 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

16. วางรางวีระบาย
น้ําสายบ้านนาง
เหล็ง หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

รางวีระบายน้ํา หมู่ที่ 1 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

17. ก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ
สายนางลํายอง – 
ลําห้วยหินเหล็ก

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายนางลํายอง – 
ลําห้วยหินเหล็กไฟ) หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 4  
ม. ระยะทาง 1,550 เมตร  จุดเริ่มต้น N 
13.655780˚ E 99.515551˚ 

806,000 806,000 806,000 806,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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ไฟ) ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

 จุดสิ้นสุด N 13.648332˚ E 
99.525713˚ 
 

ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านนายมิน  
 แซ่บาง     
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายมิน  แซ่บาง      หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 4  
ม. ระยะทาง 240 เมตร  จุดเริ่มต้น N 
13.663518˚ E 99.523953˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.661376˚ 
 E 99.524042˚ 
 
  

576,000 576,000 576,000 576,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

19. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านนายมน  คํา
สําอาง       
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายมน  คําสําอาง  หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 4  
ม. ระยะทาง 240 เมตร  จุดเริ่มต้น N 
13.66176˚ 
 E 99.522713˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.659518˚ 
 E 99.521540˚ 
 
  

2,328,000 2,328,000 2,328,000 2,328,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

20. ก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ
สายข้างโรงเรียน 
– หลังวัดหนอง
ปรือ 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายข้างโรงเรียน 
– หลังวัดหนองปรือ หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 4  
ม. ระยะทาง 350 เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.704415˚ 
 E 99.508667˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.706801˚ E 
99.510414˚ 
 

182,000 182,000 182,000 182,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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21. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สาย
บ้านใหม่ – 
หนองศาลเจ้า  
หมู่ที่ 2   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายบ้านใหม่ – หนองศาลเจ้า หมู่ที่ 2  
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 1,350 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.704757˚ E 
99.532064˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.795045˚ E 
99.536876˚ 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

22. วางท่อระบายน้ํา 
หรือรางยูข้างทาง
ตั้งแต่หน้า รพ.
สต.เบิกไพร – 
หน้าศาลเจ้าพ่อ
เขาหลวง หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

ท่อระบายน้ํา  หรือรางยูข้างทางตั้งแต่หน้า 
รพ.สต.เบิกไพร – หน้าศาลเจ้าพ่อเขาหลวง 
หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น  
N 13.704314˚ 
 E 99.512894˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.704118˚ E 
99.507472˚ 
 

930,000 930,000 930,000 930,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

23. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง
(โซล่าเซลล์)  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) จุด
ล่อแหลม ทางแยก ทางโค้งหมู่ที่ 2  
จํานวน 5 ดวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

24. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 2 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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มา 
25. โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านดอนยาย
หอม  หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดอนยายหอม  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 4  ม. 
ระยะทาง 620 เมตร  จุดเริ่มต้น N 
13.709069˚ 
 E 99.528193˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.711322˚ 
 E 99.531653˚ 
 
  

1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

26. โครงการติดตั้ง
ป้ายชื่อประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อสะดวกในการ
สอบถามและบอก
ชื่อหมู่บ้าน 

ป้ายชื่อประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนทั่วไป
สามารถรู้จักชื่อ
หมู่บ้านเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่มา
ติดต่อทราบชื่อ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

27. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่อง 
สว่า งตามถนน
เส้นหลัก   
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟส่องสว่างตามถนนเส้นหลัก  หมู่ที่ 3 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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28. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) จุด
ล่อแหลม ทางแยก ทางโค้งหมู่ที่ 3  
จํานวน 5 ดวง 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

29. โครงการก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนาย
เฉียบ ปิ่นปี  
หมู่ที่ 3 – ตําบล 
รางบัว   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายเฉียบ ปิ่นปี หมู่ที่ 3 – ตําบล 
รางบัว   ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 540 
เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 2,160  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.628138˚ E 
99.545609˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.623343˚ E 
99.545801˚ 
 

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

30. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
ประปาหมู่บ้าน – 
ตลาดภูอินทร์ 
 หมู่ที่ 3   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ประปาหมู่บ้าน – ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 3    
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 1,000 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 4,000  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.630347˚ E 
99.551522˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.630345˚ E 
99.559373˚ 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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31. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้าน
นายมี มีคล้ํา  
หมู่ที่ 3   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายมี มีคล้ํา หมู่ที่ 3    ขนาดกว้าง 4  
ม. ระยะทาง 280 เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 
0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280  
ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.63364˚ 
 E 99.549607˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.632007˚  
E 99.547592˚ 

640,000 640,000 640,000 640,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

32. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้าน
นางถาวร – นาย
พิพัฒน์ เทพ
สวัสดิ์  
หมู่ที่ 3   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนางถาวร – นายพิพัฒน์ เทพสวัสดิ์  
 หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 
1,000 เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.630347˚ E 
99.551522˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.630345˚ E 
99.559373˚ 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

33. ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต (ภายใน 
หมู่ที่3) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 3 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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34. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 3 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

35. โครงการติดตั้ง
ป้ายกําหนดการ
ใช้น้ํา ลําห้วยหิน
เหล็กไฟ หมู่ที่ 3 

เพื่อกําหนดการใช้
น้ํา ลําห้วยหิน
เหล็กไฟ หมู่ที่ 3 

ป้ายกําหนดการใช้น้ํา ลําห้วยหินเหล็กไฟ หมู่
ที่ 3 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเวลา
ในการใช้น้ํา ลํา
ห้วยหินเหล็กไฟ 
หมู่ที่ 3 เพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนเวลา
ในการใช้น้ํา ลํา
ห้วยหินเหล็กไฟ 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

36. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง 
(โซล่าเซลล์) 
(หนองตะลุมพุก 
– หนองยายจู)  
หมู่ที่4 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชน 

โคมไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) (หนองตะลุมพุก 
– หนองยายจู) หมู่ที่4 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

37. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่4) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 4 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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38. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบัว
คลี่  หมู่ที่ 4   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบัวคลี่ หมู่ที่ 4   ขนาดกว้าง 4  ม. 
ระยะทาง 650 เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 
0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,600  
ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.627806˚ E 
99.569060˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.633990˚ E 
99.569156˚ 
 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

39. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
ซอยบ่อโยก (บ้าน
นายสุรเชษฐ์ ศรี
นวลจันทร์ – 
นายประสาน 
สรรพประดิษฐ์) 
หมู่ที่ 4   
 
 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ซอยบ่อโยก (บ้านนายสุรเชษฐ์ ศรีนวลจันทร์ 
– นายประสาน สรรพประดิษฐ์)  หมู่ที่ 4   
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 145 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 580  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.643661˚ E 
99.565547˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.643332˚ E 
99.566855˚ 
 

290,000 290,000 290,000 290,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

40. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
ศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 – วัดป่า
เขาสัมมะงา   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 – วัดป่าเขาสัม
มะงา  ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 1,150 
เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 4,600  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.640028˚ E 
99.565780˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.639021˚ E 
99.556361˚ 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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41. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
โคกเจริญ – 
ตลาดภูอินทร์  
หมู่ที่ 4    

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
โคกเจริญ – ตลาดภูอินทร์  หมู่ที่ 4    ขนาด
กว้าง 4  ม. ระยะทาง 590 เมตร  พื้นที่ลาด
ยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,360  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.632758˚ E 
99.564056˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.631910˚ E 
99.560330˚ 
 

1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

42. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
ตลาดภูอินทร์  – 
วัดป่าเขาสัมมะงา  
หมู่ที่ 4   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ตลาดภูอินทร์  – วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 1,000 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 4,000  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.633640˚ E 
99.565181˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.635602˚ E 
99.556754˚ 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

43. วางท่อระบายน้ํา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

ท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 4 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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44. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
หนองตกกล้า 
(นายสุเชษ -บ้าน
ชมพูนุช)   
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตกกล้า 
(นายสุเชษ -บ้านชมพูนุช)  หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4  ม. ระยะทาง 410 เมตร  จุดเริ่มต้น 
N 13.643799˚ 
 E 99.565348˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.645284˚ 
 E 99.563817˚ 
 
  

984,000 984,000 984,000 984,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

45. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างตามทาง
แยก – ตลอด
สาย  หมู่ที่ 4  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางแยก – ตลอดสาย  
หมู่ที่ 4 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

46. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง 
(โซล่าเซลล์) ตาม
ทางแยก  หมู่ที่5 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) ) ตามทางแยก  
หมู่ที่5 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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47. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
ถนนสายหมู่ที่ 5 
– บ้านหนองศาล
เจ้าสุดเขตติดต่อ
หมู่ที่ 11          
ต.จอมบึง  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสายหมู่ที่ 5 
– บ้านหนองศาลเจ้าสุดเขตติดต่อหมู่ที่ 11      
ต.จอมบึง 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

48. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย
คําสําอางค์   
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคําสําอางค์  หมู่
ที่ 5 ขนาดกว้าง 3  ม. ระยะทาง 120 เมตร  
จุดเริ่มต้น N 13.678637˚ 
 E 99.546089˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.677536˚ 
 E 99.546247˚ 
 
  

216,000 216,000 216,000 216,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

49. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ศาลา
เอนกประสงค์  
หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา
เอนกประสงค์  หมู่ที่ 5ขนาดกว้าง 4  ม. 
ระยะทาง 2,140 เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.680752˚ 
 E 99.548167˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.699087˚ 
 E 99.5˚ 
 
  

5,136,000 5,136,000 5,136,000 5,136,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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50. ก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ
สายหน้าฟาร์มหมู 
– บ้านหนอง
ขโมย หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายข้างโรงเรียน 
– หลังวัดหนองปรือ หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  
4  ม. ระยะทาง 1,790 เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.680316˚ 
 E 99.556292˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.667905˚ E 
99.560235˚ 
 

930,000 930,000 930,000 930,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

51. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
หนองขโมย (บ้าน
นายชั้น) หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 10  

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขโมย 
(บ้านนายชั้น) หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10  
ขนาดกว้าง 5  ม. ระยะทาง 930 เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.665710˚ 
 E 99.559724˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.657955˚ 
 E 99.560246˚ 
 
  

2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

52. ก่อสร้างราง
ระบายน้ําหรือ
วางท่อระบายน้ํา 
จากหน้าวัดหนอง
ศาลเจ้า – บ้าน
ป้าทับทิม  
หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

รางท่อระบายน้ําหรือวางท่อระบายน้ํา จาก
หน้าวัดหนองศาลเจ้า – บ้านป้าทับทิม     
หมู่ที่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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53. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่ 5) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 5 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

54. ก่อสร้างราง
ระบายน้ําหรือ
วางท่อระบายน้ํา 
หรือลําราง ซอย
ศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

รางระบายน้ําหรือวางท่อระบายน้ํา หรือลํา
ราง ซอยศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

55. โครงการติดตั้ง
ป้ายหมู่บ้าน และ
ป้ายบอกซอยทุก
ซอย หมู่ที่ 5 

เพื่อสะดวกในการ
สอบถามและบอก
ชื่อหมู่บ้าน 

ป้ายหมู่บ้าน และป้ายบอกซอยทุกซอย  
หมู่ที่ 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนทั่วไป
สามารถรู้จักชื่อ
หมู่บ้านเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่มา
ติดต่อทราบชื่อ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

56. ก่อสร้างราง
ระบายน้ําหรือ
วางท่อรบายน้ํา 
หรือลําราง ซอย
เข้าวัดหนองศาล
เจ้า หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

รางระบายน้ําหรือวางท่อรบายน้ํา หรือลําราง 
ซอยเข้าวัดหนองศาลเจ้า หมู่ที่ 5 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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57. โครงการก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายศาลเจ้า  
หมู่ที่ 6   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน 
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาล
เจ้า หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 
220 เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 880  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.684638˚ E 
99.510970˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.686244˚ E 
99.511025˚ 
 

440,000 440,000 440,000 440,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

58. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บล็อกวาล์ว – 
หนองโก 
 หมู่ที่ 6   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบล็อกวาล์ว – 
หนองโก 
 หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง 5  ม. ระยะทาง 285 
เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.673056˚ 
 E 99.510081˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.672831˚ 
 E 99.507472˚ 
 
  

855,000 855,000 855,000 855,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

59. ก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ
สายหนองกราบ
พระ หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลูกรังยกระดับสายหนองกราบพระ หมู่ที่ 
6 ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 265 เมตร  
จุดเริ่มต้น  
N 13.682513˚ 
 E 99.503036˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.681747˚ E 
99.505180˚ 
 

137,800 137,800 137,800 137,800 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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60. ก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดสาย
สํานักมะเขือ – 
ฟาร์มโคนม (บ้าน
ป้าตุ๊) หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลูกรังบดอัดสายสํานักมะเขือ – ฟาร์มโค
นม (บ้านป้าตุ๊) หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4  ม. 
ระยะทาง 960 เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.675728˚ 
 E 99.500724˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.682916˚ E 
99.497523˚ 
 

499,000 499,000 499,000 499,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

61. ก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ
บ้านในไร่ ซอย 2 
(บ้านนายฉลอง  
อินทุประภา) 
 หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลูกรังยกระดับบ้านในไร่ ซอย 2 (บ้าน
นายฉลอง  อินทุประภา) หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 
4  ม. ระยะทาง 170 เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.684453˚ 
 E 99.513671˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.685234˚ E 
99.512354˚ 
 

88,400 88,400 88,400 88,400 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

62. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายไร่
โพธาราม – ปาก
ลึก หมู่ที่ 6   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ไร่โพธาราม – ปากลึก หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง 4  
ม. ระยะทาง 2,070 เมตร  พื้นที่ลาดยาง
หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
8,280  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.678479˚ E 
99.526591˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.693949˚ E 
99.524608˚ 
 

440,000 440,000 440,000 440,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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63. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสายใน
ไร่ – หนองปรือ  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายในไร่ – หนอง
ปรือ 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

64. โครงการติดตั้ง
ป้ายบอกซอยทุก
ซอย หมู่ที่ 6 

เพื่อสะดวกในการ
สอบถามและบอก
ชื่อหมู่บ้าน 

ป้ายบอกซอยทุกซอย หมู่ที่ 6 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทั่วไป
สามารถรู้จักชื่อ
หมู่บ้านเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่มา
ติดต่อทราบชื่อ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

65. วางท่อรบายน้ํา
ข้ามถนนใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

วางท่อรบายน้ําข้ามถนนในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

66. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
บ้านนายบุญชาติ  
– หนองโก     
หมู่ที่ 7   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายบุญชาติ  – หนองโก หมู่ที่ 7   
ขนาดกว้าง 5  ม. ระยะทาง 415 เมตร  
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 2,075  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.666955˚ E 
99.511667˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.667949˚ E 
99.508661˚ 

1,037,000 1,037,000 1,037,000 1,037,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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67 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
บ้านเรือ  – 
หนองโก หมู่ที่ 7   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านเรือ  – หนองโก หมู่ที่ 7   ขนาดกว้าง 4  
ม. ระยะทาง  1,000 เมตร  พื้นที่ลาดยาง
หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
4,000  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.663674˚ E 
99.505097˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.671163˚ E 
99.507367˚ 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

68. ก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดสาย
บ้านนางระเบียบ 
– วัดเบิกไพร  
หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลูกรังบดอัดสายบ้านนางระเบียบ – วัด
เบิกไพร หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5  ม. ระยะทาง 
920 เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.663105˚ 
 E 99.506625˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.658402˚ E 
99.512053˚ 
 

598,000 598,000 598,000 598,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

69. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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70. โครงการติดตั้งไฟ
แจ้งเตือน
กระพริบภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ไฟแจ้งเตือนกระพริบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

71. ก่อสร้างบล็อค
คอนเวิต  หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

บล็อคคอนเวิต  หมู่ที่ 7 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

72. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
เทพประทานพร  
หมู่ที่ 8   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
เทพประทานพร หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง 5  ม. 
ระยะทาง  710 เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 
0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,550  
ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.697328˚ E 
99.504224˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.697643˚ E 
99.498584˚ 
 

1,775,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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73. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่6) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 6 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

74. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่7) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 7 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

75. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่8) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 8 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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76. โครงการก่อสร้าง
ถนน 
ลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเข้าศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
เข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8    ขนาดกว้าง 
4  ม. ระยะทาง  250 เมตร  พื้นที่ลาดยาง
หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,000  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.694980˚ E 
99.504759˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.693467˚ E 
99.506237˚ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

77. ก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ
สายหนองสําโรง 
– เขาน้อยบุญทวี 
หมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลูกรังยกระดับสายหนองสําโรง – เขา
น้อยบุญทวี  
หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง 6  ม. ระยะทาง 1,250 
เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.694023˚ 
 E 99.503249˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.691511˚ E 
99.493525˚ 
 

1,425,000 1,425,000 1,425,000 1,425,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

78. ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีที่ศาลา
อเนกประสงค์ที่
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และ
เป็นที่สําหรับ
ประชุมของ
หมู่บ้าน 

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 200,000 200,000 200,000 200,000 ศาลา
อเนกประสงค์
สามารถใช้การ
ได้ตามปกติ 

ศาลา
อเนกประสงค์ที่
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
และเป็นที่
สําหรับประชุม
ของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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79. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่า ง 
(โซล่าเซลล์) ตาม
ทางแยก  หมู่ที่8 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟส่องสว่า ง (โซล่าเซลล์) ) ตามทางแยก  
หมู่ที่8 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

80. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ศาลา
อเนกประสงค์ – 
หนองปรือเล็ก 
(บ้านนางบุญมา) 
 หมู่ที่ 9   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา
อเนกประสงค์ – หนองปรือเล็ก (บ้านนางบุญ
มา) 
 หมู่ที่ 9   ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 720 
เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.674609˚ 
 E 99.529090˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.673499˚ 
 E 99.535620˚  

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

81. โครงการติดตั้ง
โคมไฟส่องสว่าง 
ตามทางแยก   
หมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟส่องสว่า ง ตามทางแยก  หมู่ที่9 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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82. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน หมู่ที่9) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในหมู่ที่ 9 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

83. ก่อสร้างถนน
ลูกรังยกระดับ
สายหนองปรือ
เล็ก – เขาคัน
หอก (สายบ้าน
นายอํา – นาง
บุญ) หมู่ที่ 9 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลูกรังยกระดับสายหนองปรือเล็ก – เขา
คันหอก (สายบ้านนายอํา – นางบุญ) หมู่ที่ 9 
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 820 เมตร  
จุดเริ่มต้น  
N 13.668731˚ 
 E 99.540111˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.662776˚ E 
99.540320˚ 
 

426,000 426,000 426,000 426,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

84. ติดตั้งราวกันตก
ขอบถนนศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 9 

.เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสําหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ราวกันตกขอบถนนศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
9 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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85. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน 
 หมู่ที่ 10) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายใน หมู่ที่ 10 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

86. ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดสาย
หนองยายจู ซอย 
1 (ผช.ยนต์)   
หมู่ที่ 10 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุกบดอัดสายหนองยายจู ซอย 1 
(ผช.ยนต์)  หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4  ม. 
ระยะทาง 200 เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.651456˚ 
 E 99.565920˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.653397˚  
E 99.565841˚ 
 

144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

87. ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดสาย
หนองยายจู ซอย 
2  (สุวรรณ)  
 หมู่ที่ 10 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุกบดอัดสายหนองยายจู ซอย 2  
(สุวรรณ)  หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4  ม. 
ระยะทาง 280 เมตร  จุดเริ่มต้น  
N 13.651455˚ 
E 99.565592˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.648942˚  
E 99.565331˚ 
 

201,000 201,000 201,000 201,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

88. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
หนองยายจู – 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
หนองยายจู – ชายเนิน หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 
5  ม. ระยะทาง  1,000 เมตร  พื้นที่ลาด
ยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
5,000  ตร.ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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ชายเนิน  
หมู่ที่ 10  

ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

จุดเริ่มต้น N 13.652600˚  
E 99.560113˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.652997˚ 
 E 99.551031˚ 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

89. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
ชายเนิน – เขา
คันหอก        
หมู่ที่ 10  

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ชายเนิน – เขาคันหอก หมู่ที่ 10  ขนาดกว้าง 
4  ม. ระยะทาง  610 เมตร  พื้นที่ลาดยาง
หนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,440  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.655220˚  
E 99.548024˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.659568˚ 
 E 99.550463˚ 
 

1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

90. วางท่อรบายน้ํา 
คสล.สายชายเนิน 
– เขาน้อย   
หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

ท่อรบายน้ํา คสล.สายชายเนิน – เขาน้อย  
หมู่ที่ 10 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

91. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
ชายเนิน (บ้าน 
ผช.สมพงษ์)   
หมู่ที่ 10  

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ชายเนิน (บ้าน ผช.สมพงษ์)  หมู่ที่ 10  ขนาด
กว้าง 4  ม. ระยะทาง  440 เมตร  พื้นที่
ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,760  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.651920˚  
E 99.549049˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.650978˚ 
 E 99.551194˚ 
 

880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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92. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
บ้านนายสมเดช  
ทัศนา  หมู่ที่ 10  

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายสมเดช  ทัศนา  หมู่ที่ 10 ขนาด
กว้าง 4  ม. ระยะทาง 160 เมตร  พื้นที่ลาด
ยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
640  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.651021˚ 
 E 99.560392˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.650840˚  
E 99.558935˚ 
 

320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

93. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

94. โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาย
หลัก  หมู่ที่ 11  

เพื่อป้องกัน
อันตรายไม่ให้เกิด
กับประชาชนใน
การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเวลา
กลางคืน 

โคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลัก หมู่ที่ 11 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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95. ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหรือหินคลุก 
(ภายใน         
หมู่ที่ 11) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายใน 
หมู่ที่ 11 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

96. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสะอาด  
ทองเอีย – นาง
ปราณี  ทับมณ ี
 หมู่ที่ 11   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสะอาด  
ทองเอีย – นางปราณี  ทับมณ ี
 หมู่ที่ 11    ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 
390 เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.636365˚ 
 E 99.538223˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.637563˚ 
 E 99.535072˚ 
 
  

936,000 936,000 936,000 936,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

97. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
แฟ้บ - ทุ่งยืด  
หมู่ที่ 11  

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
แฟ้บ - ทุ่งยืด  หมู่ที่ 11  ขนาดกว้าง 5  ม. 
ระยะทาง 360 เมตร  พื้นที่ลาดยางหนา 
0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800  
ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.655672˚  
E 99.530193˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.658278˚ 
 E 99.530375˚ 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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98. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย
บ้านนางน้อย – 
เขาน้อย        
หมู่ที่ 11  

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนางน้อย – เขาน้อย  หมู่ที่ 11   ขนาด
กว้าง 4  ม. ระยะทาง 2,840 เมตร  พื้นที่
ลาดยางหนา 0.05 ม.พื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 11,360  ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 13.644181˚  
E 99.537129˚ 
 จุดสิ้นสุด N 13.658342˚  
E 99.530725˚ 
 

5,680,000 5,680,000 5,680,000 5,680,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

99. ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีที่ศาลา
อเนกประสงค์ที่
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ และ
เป็นที่สําหรับ
ประชุมของ
หมู่บ้าน 

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 ศาลา
อเนกประสงค์
สามารถใช้การ
ได้ตามปกติ 

ศาลา
อเนกประสงค์ที่
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
และเป็นที่
สําหรับประชุม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

100. ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 
(ลาดยาง)   
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนสาธารณะภายใน หมู่ที่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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101. โครงการเกรดบด
ทับพื้นทางเดิม
ถนนสายหลัก 
(ภายในตําบล 
เบิกไพร) 

เพื่อให้ถนน
สาธารณะได้รับ
การบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

บดทับพื้นทางเดิมถนนสายหลัก 
 (ภายในตําบลเบิกไพร) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

102. ก่อสร้างบล็อค
คอนเวิต  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมบ้าน
ประชาชน 

บล็อคคอนเวิต  หมู่ที่ 3 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
ได้รับการ
ระบายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

น้ําได้รับการ
ระบายที่ดีขึ้น 
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

103. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบคัน
สระ หมู่ที่9 

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตรอบคันสระ หมู่ที่9 696,000 696,000 696,000 696,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและ
บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัย
2.ลดอุบัติเหตุ
ในบริเวณทาง
แยก 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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104. ก่อสร้างรั้วกั้น
สระน้ําประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกันการ
ตกสระ 

รั้วกั้นสระน้ําประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ลดอุบัติเหตุใน
บริเวณสระน้ํา 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

105. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายในไร่  
 ซอย 1 (บ้าน 
ผช.บุญเชิด  รอง
สาน)  หมู่ที่ 6   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในไร่ ซอย 1 
(บ้าน ผช.บุญเชิด  รองสาน)  หมู่ที่ 6     
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 250 เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.684395˚ 
 E 99.513838˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.682378˚ 
 E 99.514885˚ 
 
  

500,000 500,000  500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

106. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
บ้านใหม่ไทรงาม  
 ซอย 1  หมู่ที่ 2   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก สายบ้านใหม่
ไทรงาม  ซอย 1  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 6  ม. 
ระยะทาง 460 เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.707104˚ 
 E 99.520613˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.705743˚ 
 E 99.524380˚ 
 
  

1,656,000 1,656,000  1,656,000 1,656,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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107. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
 ซอยเจียมอ่อน  
หมู่ที่ 9   

1.เพื่อให้มีถนนที่
ได้มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ            
2.เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก ซอยเจียม
อ่อน  หมู่ที่ 9    ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง
600 เมตร   
จุดเริ่มต้น N 13.674284˚ 
 E 99.527006˚ 
จุดสิ้นสุด N 13.677862˚ 
 E 99.524902˚ 
 
  

1,200,000 1,200,000  1,200,000 1,200,000 ร้อยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

1.ถนนที่ได้
มาตรฐาน และ
มีคุณภาพ          
2.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

รวม 107 โครงการ - - 102,197,200 102,197,200  102,197,200 102,197,200 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
       1.2 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร 

เพื่อให้มีสถานที่ที่
เหมาะสมในการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กที่มา
เรียน 

เด็กที่มาเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

400,000 400,000 400,000 400,000 มีสถานที่ให้บริการ
เด็กที่มาเรียน ได้
สะดวกเพิ่มมากขึ้น 

ให้เด็กที่มาเรียนได้มี
สถานที่เหมาะสมในการ
เรียน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

รวม 1 โครงการ   400,000 400,000 400,000 400,000    

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
       1.3 แผนงาน การพาณชิย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้ง
ถังแชมเปญ 
 ขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ
บ่อ  pvc ขนาด Ø 6 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ความลึกไม่
น้อยกว่า 120  เมตร  
หมู่ที่ 1 

800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น

และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม

มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

2. โครงการขยายเขประปา
หมู่บ้าน (บ้านนายเสถียร-
บ้านนางเตือน) หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
(บ้านนายเสถียร-บ้านนาง
เตือน) หมู่ที่ 1 ประปา 
ท่อ pvc ขนาด Ø 2 นิ้ว  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชนอุปโภค
บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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3. โครงการเปลี่ยนท่อ
ประธานประปาพร้อม
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

เปลี่ยนท่อประธาน
ประปาพร้อมขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

4. ติดตั้งถังกรองน้ําระบบ
ประปาบริเวณหน้าวัด     
หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ถังกรองน้ําระบบประปา
บริเวณหน้าวัด     หมู่ที่ 
2 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น

และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม

มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

5. ย้ายถังแชมเปญ บ้าน
ในชัฎ หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

ถังแชมเปญ บ้านในชัฎ  
หมู่ที่ 2 

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1.ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค           
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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6. โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้ง
ถังแชมเปญ 
 ขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ
บ่อ  pvc ขนาด Ø 6 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ความลึกไม่
น้อยกว่า 120  เมตร  
หมู่ที่ 2 

800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น

และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม

มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

7. โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านนายสุรเชษฐ์ 
ศรีนวลจันทร์ – บ้านนาย
ประสาน  สรรพประดิษฐ์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านนายสุรเชษฐ์ ศรี
นวลจันทร์ – บ้านนาย
ประสาน  สรรพประดิษฐ์ 
หมู่ที่ 4 ประปา ท่อ pvc 
ขนาด Ø 2 นิ้ว  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

8. โครงการเปลี่ยนถังแชม
เปญบริเวณศาลา
อเนกประสงค์หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถังแชมเปญบริเวณศาลา
อเนกประสงค์หมู่ที่ 4 
ขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 

400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น

และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม

มากขึ้น 
 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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9. โครงการเปลี่ยนท่อ
ประธานประปา หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ท่อประธานประปา หมู่ที่ 
2 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

10. โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้ง
ถังแชมเปญ 
 ขนาด 20 ลบ.ม. และ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ
บ่อ  pvc ขนาด Ø 6 นิ้ว 
ชั้น 13.5 ความลึกไม่
น้อยกว่า 120  เมตร  
หมู่ที่ 2 

800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

11. โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมเปลี่ยนท่อ
ประธาน บริเวณกลุ่มบ้าน 
ผช.ชิด หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ฐานหอถังพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมเปลี่ยนท่อ
ประธาน บริเวณกลุ่มบ้าน 
ผช.ชิด 
 หมู่ที่ 5  ขนาด 20 ลบ.
ม. และขุดเจาะบ่อบาดาล 
ท่อกรุบ่อ  pvc ขนาด Ø 
6 นิ้ว ชั้น 13.5 ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 120  
เมตร  หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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12. โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญ บริเวณบ้านนาย
น้อย  ฟักเขียว หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ฐานหอถังพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ บริเวณบ้าน
นายน้อย  ฟักเขียว หมู่ที่ 
6  
ขนาด 20 ลบ.ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

13. โครงการเปลี่ยนท่อ
ประธานประปา หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ท่อประธานประปา หมู่ที่ 
6 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

14. โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าบริเวณบนฟาร์มโค
นม  หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ฐานหอถังพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าบริเวณบนฟาร์มโค
นม  หมู่ที่ 6  ขนาด 20 
ลบ.ม. และขุดเจาะบ่อ
บาดาล ท่อกรุบ่อ  pvc 
ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 
13.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120  เมตร 
  หมู่ที่ 2 
 
 
 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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15. โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน สํานักมะเขือ – 
ฟาร์มโคนม หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ประปาหมู่บ้าน สํานัก
มะเขือ – ฟาร์มโคนม หมู่
ที่ 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

16. โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ฐานหอถังพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ 7  
ขนาด 20 ลบ.ม. และขุด
เจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ  
pvc ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 
13.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120  เมตร  หมู่ที่ 
7 

800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

17. โครงการเปลี่ยนท่อ
ประธานประปา หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ท่อประธานประปา หมู่ที่ 
7 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

18. ก่อสร้างระบบกรอง
น้ําประปา (จุดลําห้วย)     
หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ระบบกรองน้ําประปา 
(จุดลําห้วย)     หมู่ที่ 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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19. โครงการก่อสร้างฐานหอ
ถังพร้อมติดตั้งถังแชม
เปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ 8 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ฐานหอถังพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญและขุดเจาะบ่อ
บาดาล บริเวณหมู่ที่ 8  
ขนาด 20 ลบ.ม. และขุด
เจาะบ่อบาดาล ท่อกรุบ่อ  
pvc ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 
13.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120  เมตร  หมู่ที่ 
8 

800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค         
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

20. โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

21. ซ่อมแซมปรับเปลี่ยนถัง
แชมเปญ และระบบ
ประปาหมู่บ้านทั้งหมด 
ของหมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

22. โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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23. ย้ายเครื่องสูบน้ําระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

เครื่องสูบน้ําระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ํา
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค   
2. ระบบ
ประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิต
น้ําประปา
แจกจ่ายให้
ประชาชน
อุปโภคบริโภค
ได้อย่าง
เพียงพอ 

2.  

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

24. ย้ายถังแชมเปญจากบ้าน
นายบุญส่ง มาที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 

1.เพื่อให้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค   
2.เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ถังแชมเปญจากบ้านนาย
บุญส่ง มาที่ศาลา

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

25. โครงการเปลี่ยนท่อ
ประธานประปา (กลุ่ม
หนองยายจูจาก 2” เป็น 
3 “หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 
 
 
 
 
 

ท่อประธานประปา (กลุ่ม
หนองยายจูจาก 2” เป็น 
3 “หมู่ที่ 10 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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26. โครงการเปลี่ยนท่อ
ประธานประปา   
หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ท่อประธานประปา  
หมู่ที่ 11 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

27. ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านทั้งหมด ของ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขระบบ
ประปาหมู่บ้าน และ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรับปัญหาภัยแล้ง
ในอนาคต 

ระบบประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 11 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนระบบ
ประปาที่เพิ่มขึ้น
และมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค            
2. ระบบประปาหมู่บ้าน
สามารถผลิตน้ําประปา
แจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

28. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บ
น้ําส่วนกลางของหมู่บ้าน 
เพื่ออุปโภคและบริโภค
สําหรับประชาชน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร 
เมื่อประกาศภัยแล้ง 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน 

ประชาชนตําบลเบิกไพร
ได้มีถังน้ําส่วนกลางของ
หมู่บ้าน เพื่ออุปโภคและ
บริโภคสําหรับประชาชน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 
ลิตร เมื่อประกาศภัยแล้ง  

420,000 420,000 420,000 420,000 จํานวนที่เก็บน้ํา
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นและมีการ
แจกจ่ายน้ําเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ประชาชนมีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค           

กองช่าง/ สํานัก
ปลัด 

อบต.เบิกไพร 

29. ขุดลอกสระน้ํา 
ม.1 สระน้ําหลังปั๊มน้ํามัน
สมานมิตร 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ํา
เพื่อทําการ เกษตร
อย่างพอเพียงตลอด
ทั้งป ี

สระน้ําพร้อมคลองส่งน้ํา 
ม.1 สระน้ําหลังปั๊มน้ํามัน
สมานมิตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมีพื้นที่
ในการกักเก็บน้ํา
ได้เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

รวม   29  โครงการ - - 12,660,000 12,660,000 12,660,000 12,660,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
        1.4 แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการขุดลอก
สระน้ําสาธารณะ  
(บ้านนายมิน  แซ่
บาง) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

ขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ (บ้านนาย
มิน  แซ่บาง) หมู่ที่ 1 
  

400,000 400,000  400,000 400,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

 

2. โครงการก่อสร้าง
ฝาย  
มข 2527 ลําห้วย 
หินเหล็กไฟ (บริเวณ
หลังบ้านสมานมิตร) 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

ฝาย มข 2527 ลํา
ห้วย หินเหล็กไฟ 
(บริเวณหลังบ้าน
สมานมิตร) 
 N 13.654050˚ 
E 99.514931˚ 

800,000 800,000  800,000 800,000 มีพื้นที่กักเก็บ
น้ําพอใช้เพิ่ม

มากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

3. โครงการขุดลอก
สระน้ําสาธารณะ
กลางทุ่ง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

สระน้ําสาธารณะ
กลางทุ่ง  
หมู่ที่ 4 

400,000 400,000  400,000 400,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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4. โครงการขุดลอก
สระน้ําสาธารณะ
ข้างทุ่ง  (นายเหลือ) 
 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

สระน้ําสาธารณะข้าง
ทุ่ง  
หมู่ที่ 4 

400,000 400,000  400,000 400,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

5. โครงการขุดลอก
สระน้ําสาธารณะ
หนองตกกล้า 
 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

สระน้ําสาธารณะ
หนองตกกล้า หมู่ที่ 4 

400,000 400,000  400,000 400,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

6. โครงการขุดลอก
สระน้ําสาธารณะ
โคกเจริญ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

สระน้ําสาธารณะโคก
เจริญ หมู่ที่ 4 

400,000 400,000  400,000 400,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

7. โครงการขุดลอก
สระน้ําสาธารณะทุ่ง
เขาหลวง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

สระน้ําสาธารณะทุ่ง
เขาหลวง หมู่ที่ 5 

500,000 500,000  500,000 500,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

8. โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เกษตรกรมีลานตากพืชผลทางการ
เกษตร 

ลานคอนกรีตบริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 

500,000 500,000  500,000 500,000 ลานตาก
พืชผลทางการ
เกตรเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

เกษตรกรมีลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 
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9. ก่อสร้างราง
คอนกรีตรับน้ําเข้า
สระสาธารณะ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

รางคอนกรีตรับน้ํา
เข้าสระสาธารณะ 

200,000 200,000  200,000 200,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

10. โครงการก่อสร้าง
ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้เกษตรกรมีลานตากพืชผลทางการ
เกษตร 

ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 
บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 
9 

300,000 300,000  300,000 300,000 ลานตาก
พืชผลทางการ
เกตรเพิ่มมาก
ขึ้น 

เกษตรกรมีลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

11. โครงการขุดลอก
สระน้ําสาธารณะ 
(ศาลาอเนก 
ประสงค์)  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

สระน้ําสาธารณะ 
(ศาลาอเนกประสงค์) 
หมู่ที่ 9 

500,000 500,000  500,000 500,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

12. วางท่อน้ําเข้าคัน
สระหนองแพงพวย
พร้อมดาดหิน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

ท่อน้ําเข้าคันสระ
หนองแพงพวยพร้อม
ดาดหิน 

200,000 200,000  200,000  200,000  ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

13. โครงการฝายทดน้ํา 
หลังบ้านนายอบ 
อินทร์หรม 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

ฝายทดน้ํา หลังบ้าน
นายอบ อินทร์หรม 

700,000 700,000  700,000  700,000  ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต. 
เบิกไพร 
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14. โครงการสร้างฝาย
ชะลอน้ํา ลําห้วยหิน
เหล็กไฟ บ้านทุ่งโป่ง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

ฝายชะลอน้ํา ลําห้วย
หินเหล็กไฟ บ้านทุ่ง
โป่ง 

700,000  700,000  700,000  700,000  ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต. 
เบิกไพร 

15. ขุดลอกสระน้ํา
พร้อมคลองส่งน้ํา 
ม.8 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ เกษตรอย่าง
พอเพียงตลอดทั้งปี 

สระน้ําพร้อมคลองส่ง
น้ํา 
ม.8 
 

500,000 500,000  500,000 500,000 ลําห้วย บ่อน้ํา 
และสระน้ํา 
สาธารณะมี
พื้นที่ในการ
กักเก็บน้ําได้
เพิ่มมากขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทํา
การเกษตรอย่างพอเพียง
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง   
   อบต.เบิกไพร 

รวม  15  โครงการ - - 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ 

1.เพื่อสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดง
ความจงรัภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 
2.เพื่อปกป้อง เทิดทูน 
สถาบันสําคัญของชาติ 

ประชาชนตําบลเบิกไพร 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนตําบล 
เบิกไพรสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรัภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์เพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนตําบล 
เบิกไพรสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรัภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ ์

สํานักปลัด   
อบต.เบิกไพร 

รวม 1 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000    

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสงัคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
แบบบูรณาการ 

1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อควบคุมและป้องกัน
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบลเบิกไพร 
ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกได้
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนตระหนักถึงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยให้ความ
ร่วมมือในการกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายบ้านตนเองทุก
สัปดาห์ 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 

2. ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน
สัตว์เลี้ยง 

1.เพื่อควบคุมป้องกันและ
จํากัดโรคพิษสุนัขบ้าจาก
สัตว์สู่คนให้หมดไปจาก
พื้นที่ 
2.เพื่อสร้างความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเห็นความสําคัญใน
การนําสุนัขไปรับการฉีด
วัคซีนอย่างต่อเนื่อง 
3.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูก

สุนัข และแมว หมู่ที่ 1 – 11 
ของตําบลเบิกไพร 

100,000 100,000  100,000  100,000  ควบคุมป้องกันโรค
พิษ สุนัขบ้า และฉีด
วัคซีนป้องกันโรคสัตว์
เลี้ยงภายในตําบลเบิก
ไพร 

1.ควบคุมโรคพิษสุขบ้า
จากสัตว์สู่คนให้ได้รับการ
ควบคุมป้องกันและลด
น้อยลง 
2.ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัว มีส่วนร่วมและเห็น
ความสําคัญในการนํา
สุนัข/แมว ไปรับการฉีด
วัคซีนอย่างต่อเนื่อง 
3.ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจ ถึงวิธีการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่

สํานักปลัด   
อบต.เบิกไพร/  

รพสต./    
   สนง. ปศุสัตว์อําเภอ

จอมบึง 

แบบ ผ. 01 
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วิธีและปลอดภัย 
 

ถูกวิธีและปลอดภัย 

3. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
รักษาสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อลดพาหะแพร่เชื้อ
โรคระบบทางเดินอาหาร 
2. เพื่อให้ชุมชนเบิกไพรมี
ถังแยะขยะ 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนกําจัดขยะ
ถูกวิธีเพิ่มมากขึ้น 

1. ประชาชนไม่ป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดิน
อาหาร และปลอดแหล่ง
แพร่พันธุ์แมลงวันนํา
โรค 
2. ประชาชนกําจัดขยะ
ถูกวิธี 

สํานักปลัด   
อบต.เบิกไพร 

รวม 3 โครงการ - - 310,000 310,000  310,000  310,000  - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีทุนใน
การประกอบอาชีพ 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

80,000 80,000 80,000 80,000 มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพเสริม 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

2. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
การฝึกอบรมและการพัฒนา
อาชีพ 

เพื่อให้ผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ารับอบรมมีอาชีพ
เสริมจากอาชีพหลัก 

ผู้รับการฝึกอบรมมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม/
พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดราชบุรี 
3. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1. เพื่อให้ประชาชนพึ่งพา
ตนเองในการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้ให้ประชาชน
ได้รับความรู้แนวปฏิบัติใน
การประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 1 – 11 ของ
ตําบลเบิกไพร 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนประกอบ
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองในการ
ประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีความรู้
แนวปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

4. โครงการฝึกอาชีพพัฒนา 
ฝึกฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสู่
อาเซียน 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนในตําบลเบิกไพร หมู่
ที่ 1 – 11 ของตําบลเบิกไพร 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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5. โครงการครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้ไม่ให้เกิดความ
รุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น
ไม่มีคดีความเกิดขึ้น 

เยาวชนในตําบลเบิกไพร หมู่ที่ 
1 – 11 ของตําบลเบิกไพร 

30,000 30,000 30,000  30,000  ไม่มีความรุนแรงใน
ครอบครัวเกิดขึ้นไมม่ี
คดีความเกิดขึ้น 

ครอบครัวเข้าใจและ
อบอุ่นมากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

6. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
และป้องกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
และเยาวชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

เยาวชนในตําบลเบิกไพร หมู่ที่ 
1 – 11 ของตําบลเบิกไพร  

20,000 20,000  20,000  20,000  ลดจํานวนหญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่ 

เยาวชนได้รู้จักและ
ป้องกันการท้องก่อนวัย
อันควร 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

7. โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสตําบลเบิกไพร 

เพื่อให้ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาสมีศูนย์
ประสานการช่วยเหลือ 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตําบล
เบิกไพร 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
มีศูนย์ประสานการ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

8. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้
จัดป้องกันโรคเอดส์และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ให้มีแนวโน้มลดลง 

ประชาชนในตําบลเบิกไพร 
 หมู่ที่ 1 – 11  

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ไม่มี 

ประชาชนได้รู้จักสาเหตุ
และการป้องกันโรค
เอดส์ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

9. โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อให้ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนมี
จิตใจที่ดีสามารถ
พัฒนาครอบครัวได้
อย่างมีความสุข 

เด็กและเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติดและลดการ
เกิดปัญหาครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

10. โครงการยุติดวามรุนแรงเด็ก
และสตรี 

เพื่อยุติความรุนแรงเด็ก
และสตรีและมีสุขภาพจิต
ที่ดี 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและสตรีมี
สุขภาพจิตที่ดี 

เด็กและสตรีมีสุขภาพที่
ดีและมีครอบครัวที่
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

11. โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริมทั้งด้าน
อารมณ์และสติปัญญา 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

25,000 25,000 25,000 25,000 เด็กและเยาวชนรับ
การส่งเสริมทัง้ด้าน
อารมณ์และสติปญัญา
ครบทุกคน 

1. เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมทัง้ด้าน
อารมณ์และสติปญัญา 
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

12. โครงการสนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านตําบลเบิกไพร (อผส.) 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

20,000 20,000  20,000  20,000  ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดี 

ผู้สูงอายุ ได้มีผู้ดูแล 
ด้านสุขภาพและ
ร่างกาย 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 
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13. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ครอบครัวห่างไกล
ยาเสพติด 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 20,000 20,000  20,000  20,000  ครอบครัวห่างไกลยา
เสพติดลดการเกิด
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งห่างไกลปัญหา
ยาเสพติดและลดปัญหา
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

14. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อลดปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในตําบล
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติด 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

15. กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลเบิกไพร (ออมวันละ
บาท) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลเบิกไพร 

จํานวน  1 กองทุน 200,000 200,000  200,000  200,000  กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน    ต.เบิกไพร
สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต.เบิกไพรสามารถ
ดําเนินกิจกรรมได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

รวม 15  โครงการ   585,000 585,000 585,000 585,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการแข่งขันกีฬาเดิน
วิ่ง จักรยานมาราธอน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสุขภาพจิตที่ดี 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

10,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและ
สมบูรณ์ 

ประชาชนได้ออกกําลัง
กายมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

2. โครงการแข่งขันกีฬาระดับ
ตําบลห่างไกลยาเสพติด 

1.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในชุมชนและนอก
ชุมชนกับโรงเรียน 
2.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงและพัฒนา
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพ
ติด 

นักเรียนและประชาชน 
  

35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนและ
นักเรียนมีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

1.ชุมชนมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 
2.นักเรียนมีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข้งแรงและ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองสวัสดิการสังคม/
พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดราชบุรี 

3. แข่งขันกีฬาในระดับตําบล 
อําเภอ จังหวัด 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกกําลัง
กาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
สร้างความสามคัค ีและ
แก้ไขปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน ตําบล 

จํานวน 10 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กําลังกาย รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย สร้าง
ความสามัคคี และลด
ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในหมู่บ้าน ตําบล

เยาวชนและประชาชน
ได้ออกกําลังกาย รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย สร้าง
ความสามัคคี และลด
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน ตําบล 

กองการศึกษา ฯ 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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เพิ่มมากขึ้น 
4. จัดหาเครื่องออกกําลัง 

กายกลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 

 1. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ใน การออก
กําลังกาย 
 2.เพื่อให้เยาวชนมี
ทักษะด้านกีฬา  

เครื่องออกกําลัง กาย
กลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 

200,000 200,000  200,000  200,000  ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และมี
สุขภาพที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก 
กําลังกาย 2. เยาวชน
มีทักษะด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

5. จัดหาเครื่องออกกําลัง 
กายกลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ใน การออก
กําลังกาย 2.เพื่อให้
เยาวชนมีทักษะด้านกีฬา  

เครื่องออกกําลัง กาย
กลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

200,000 200,000  200,000  200,000  ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และมี
สุขภาพที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก 
กําลังกาย 2. เยาวชน
มีทักษะด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

6. ก่อสร้างลานกีฬาประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เยาวชนมีทักษะ
ด้านกีฬา 

ลานกีฬาประจําหมู่บ้าน หมู่
ที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และมี
สุขภาพที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก 
กําลังกาย 2. เยาวชน
มีทักษะด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

7. จัดหาเครื่องออกกําลัง 
กายกลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ใน การออก
กําลังกาย 2.เพื่อให้
เยาวชนมีทักษะด้านกีฬา  

เครื่องออกกําลัง กาย
กลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

200,000 200,000  200,000  200,000  ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และมี
สุขภาพที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก 
กําลังกาย 2. เยาวชน
มีทักษะด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

8. จัดหาเครื่องออกกําลัง 
กายกลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ใน การออก
กําลังกาย 2.เพื่อให้
เยาวชนมีทักษะด้านกีฬา  

เครื่องออกกําลัง กาย
กลางแจ้ง ที่ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 

300,000 300,000  300,000  300,000  ประชาชนได้ออก
กําลังกาย และมี
สุขภาพที่ดีเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการออก 
กําลังกาย 2. เยาวชน
มีทักษะด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

รวม 8 โครงการ   1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.5 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหา  ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่อหยุดยั้งและลดระดับ
การขยายตัวของปัญหา
ยาเสพติด 

เด็กนักเรียนจํานวน 3 
โรงเรียน 

60,000 60,000 60,000 60,000 อบต.สามารถ
หยุดยั้งและลดระดับ
การขยายตัวของ
ปัญหายาเสพติดเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.สามารถหยุดยั้ง
และลดระดับการ
ขยายตัวของปัญหายา
เสพติด 

กองสวัสดิการสังคม/
กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

2. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
วัสดุอุปกรณ์ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมีสื่อการ
เรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับวัย 

จํานวน 3 ศูนย์ 312,000 312,000 312,000 312,000 เด็กเล็กมีสื่อการ
เรียนและวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับวัยเพิ่มมากขึ้น 

เด็กเล็กมีสื่อการเรียน
และวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

3. สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณประโยชน์อย่าง
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เบิกไพร 

303,800 303,800 303,800 303,800 นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
มีคุณประโยชน์อย่าง
เพียงพอครบทุกคน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มี
คุณประโยชน์อย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร/กรม

ส่งเสริม 

4. สนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) 

เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม
ตามหลักเกณฑ์ 

โรงเรียนในเขตตําบล     
เบิกไพรและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต . เบิกไพร 

689,000 689,000 689,000 689,000 นักเรียนได้ดื่มนม
ตามหลักเกณฑ์ครบ
ทุกคน 
 
 
 

นักเรียนได้ดื่มนมตาม
หลักเกณฑ์ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร/กรม

ส่งเสริม 

แบบ ผ. 01 



                                                                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
 

                                                                                                                                   
ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ                หน้า 183 | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรม
ร่วมกันเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินรู้
รักสามัคคี 

จํานวน   1    ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กได้ทํากิจกรรม
ร่วมกันเกิดความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลินรู้รัก
สามัคคีครบทุก 
คน 

เด็กได้ทํากิจกรรม
ร่วมกันเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
รู้รักสามัคคี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

6. โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็ก
มีความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาก่อนปฐมวัย 

จํานวน 3 ศูนย ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองเด็กเล็กมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาก่อน
ปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น 

ผู้ปกครองเด็กเล็กมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาก่อนปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

7. โครงการไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดง
ความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู 
พระคุณครู 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.เบิกไพร ทั้ง 
3 แห่ง 

3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนมีความ
เคารพพระคุณของ
คุณครูเพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนแสดงความ
เคารพ ความกตัญญู
กตเวทีต่อครู พระ
คุณครู 

กองการศึกษาฯ/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3  

ศูนย์ อบต.เบิกไพร 

รวม 7  โครงการ   1,402,800 1,402,800 1,402,800 1,402,800    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.6 แผนงาน งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

เพื่อให้คนพิการมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

คนพิการในตําบลเบิกไพร 
หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล
เบิกไพร ปี 2561 จํานวน  
198   คน 
ปี 2562 จํานวน  208   
คน 
ปี 2563 จํานวน  218   
คน 
ปี 2564 จํานวน  228   
คน 
 

1,900,800 1,996,800 2,092,800 2,188,800 คนพิการมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพเพิ่มมากขึ้น 

คนพิการมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้เพียงพอแก่การยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ ในตําบลเบิก
ไพร หมู่ที่ 1 – 11 ของ
ตําบลเบิกไพร จํานวน 10 
คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพเพิ่มมากขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

ผู้สูงอายุ ในตําบลเบิกไพร
หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล
เบิกไพร จํานวน   900 คน 

6,217,200 6,277,200 6,337,200 6,397,200 ผู้สูงอายุมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพเพิ่มมากขึ้น 
 

ผู้สูงอายุมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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4. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลเบิกไพร 

1.เพื่อให้การดําเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

จํานวน  1   ครั้ง 200,000 200,000  200,000  200,000  กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. การดําเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

รวม 4  โครงการ   8,846,000 8,846,000 8,846,000 8,846,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
              3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง
ซ่อมแทนตําแหน่งที่ว่าง 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับ
ต่างๆ 

จํานวน 3 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 การเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเพิ่ม
มากขึ้น 

1. การเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซ่อมแทน
ตําแหน่งที่ว่างประสบ
ความสําเร็จ 
2. การเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

2. พัฒนาประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการเลือกตั้ง 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
และพัฒนาระบบการ
เลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ 
และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
ระบบการเลือกตั้งให้
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
ระบบการเลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

3. โครงการเสริมสร้าง วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาสําหรับข้าราชการ  

เพื่อส่งเสริมและป้องปราม
การปฎิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามคุณธรรม 
จริยธรรม 

ข้าราชการ พนักงาน สมาชิก
สภา อบต.เบิกไพร 

1,500 1,500 1,500 1,500 เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ค่านิยม ละทัศนะคติ 
ต่อต้านการทุจริต 
สําหรับข้าราชการ
มากขึ้น 

ข้าราชการ พนักงงานฯ 
สมาชิกสภา ได้ความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

ค่านิยม และทัศนคติต่อ
การทุจริต 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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4. การมีส่วนร่วมในการประชุม
สภาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การ
ประชุมสภาฯ 
2. เพื่อให้ประชาชน
ติดตามอ่านรายงานการ
ประชุมสภาฯ 

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.เพิ่มมากขึ้น 

๑.ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

5. การมีส่วนร่วมในการจัดทํา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ประชาชนร่วม
เสนอการทําข้อบัญญัติ
ตําบล 
2. เพื่อให้ประชาชนร่วม
แสดงความคิดเห็นและ
ติดตามข้อบัญญัติ อบต. 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.เพิ่มมากขึ้น 

1. ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

6. การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ประชาชนเสนอ
ปัญหาและความต้องการ
ของตนเองและชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนร่วม
แสดงความคิดเห็นและเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การ
ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาของ 
อบต. 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.เพิ่มมากขึ้น 

1. ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

7. การมีส่วนร่วมในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
สอบราคาการประกวด 
ราคาของ อบต. 
2. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

จํานวน 40 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.มากขึ้น 

1. ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 

กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

8. การมีส่วนร่วมในการเงิน/
บัญช ี

1. เพื่อให้ประชาชน
ติดตามอ่านสรุปรายงาน
รายรับ – รายจ่ายของ 
อบต. 

จํานวน 12 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.เกิดความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

อบต.เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารงาน  

กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 
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9. การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล 

1. เพื่อให้ประชาชนใช้
สิทธิคัดเลือกผู้แทนชุมชน
เข้าไปเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของ อบต. 
2. เพื่อให้ประชาชน
เสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ อบต. 
3. เพื่อให้ประชาชน
ติดตามอ่านรายงาน
ประจําปีของ อบต. 

จํานวน   3 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 การดําเนินงานของ 
อบต.เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้
เพิ่มมากขึ้น 

1. การดําเนินงานของ 
อบต.เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ 
2. อบต.มีความโปร่งใส
ในการบริหารงาน 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

รวม 9  โครงการ - - 581,500 581,500 581,500 581,500 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
              3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
(เทศกาลปีใหม่) 

๑.เพื่อเป็นการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 
2.เพื่อเป็นการรณรงค์และ
ป้องปรามการฝ่าฝืนหรือ
กระทําผิดมาตรการ ๑ร. 2ร. 
3ข. 4ม.  (10 รสขม.) 

ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้ถนน
ในเขตพื้นที่ตําบลเบิกไพรมี
ความปลอดภัย 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนทั่วไปที่ใช้
รถ ใช้ถนนไม่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ลดน้อยลง 

๑.เป็นการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 
2.ป็นการป้องปรามการฝ่า
ฝืนหรือกระทําผิด
มาตรการ ๑ร. 2ร. 3ข. 4ม.  
(10 รสขม.) 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
(เทศกาลสงกรานต์) 

๑.เพื่อเป็นการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 
2.เพื่อเป็นการรณรงค์และ
ป้องปรามการฝ่าฝืนหรือ
กระทําผิดมาตรการ ๑ร. 2ร. 
3ข. 4ม.  (10 รสขม.) 

ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้ถนน
ในเขตพื้นที่ตําบลเบิกไพรมี
ความปลอดภัย 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนทั่วไปที่ใช้
รถ ใช้ถนนไม่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ลดน้อยลง 

๑.เป็นการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ 
2.ป็นการรณรงค์และป้อง
ปรามการฝ่าฝืนหรือกระทํา
ผิดมาตรการ ๑ร. 2ร. 3ข. 
4ม.  (10 รสขม.) 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

3. อบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย
และสามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง 

เยาวชนและประชาชนในเขต
พื้นที่ 
ตําบลเบิกไพร 

25,000 25,000  25,000  25,000  เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้าอบรม 

๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ     สา
ธารณภัยและสามารถ
ช่วยเหลือในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 



                                                                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
 

                                                                                                                                   
ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ                หน้า 190 | 
 

และเหมาะสม 
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนาํความรู้
และทักษะที่ได้ นําไปใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนํา
ความรู้และทักษะที่ได้ 
นําไปใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4. โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยและ
แก้ไขปัญหาความ        
เดือดร้อนฯ 

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย  
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนตําบลเบิกไพรที่
ประสบภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000  ประชาชน
ผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ได้รับ
การช่วยเหลือและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มมากขึ้น 

1. ประชาชนตําบลเบิก
ไพรที่ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ2. 
ประชาชนตําบลเบิกไพร
ที่ประสบภัยได้รับการ
แก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ 

สํานักปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

5. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การควบคุมป้องกันไฟป่า 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ไฟป่า 
2. เพื่อให้ผู้เข้าการอบรม
สามารถนําความรู้และ
ทักษะที่ได้ นําไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พื้นที่ป่าที่ได้รับการถ่ายโอนใน
ตําบลเบิกไพร 

25,000 25,000 25,000 25,000 พื้นที่ป่าที่ได้รับการ
ถ่ายโอนในตําบลเบิก
ไพร 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมไฟ
ป่า 
2. ผู้เข้าการอบรม
สามารถนําความรู้และ
ทักษะที่ได้ นําไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

6. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพียงพอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเบิกไพร 

การเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

7. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันและเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพียงพอ 

20,000 20,000  20,000  20,000  ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเบิกไพร 

การเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

รวม 7 โครงการ   160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
              ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
              4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ทราบปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชน 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.ทราบถึง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 

1. อบต.ทราบถึง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2. อบต.มีข้อมูลที่ดี
สําหรับการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

2. งานทะเบียนพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินการด้าน
ทะเบียนพาณิชย์เปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

10,000 10,000 10,000 10,000 การดําเนินการด้าน
ทะเบียนพาณิชย์
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

การดําเนินการด้าน
ทะเบียนพาณิชย์เปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

รวม 2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 

แบบ ผ. 01 



                                                                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
 

                                                                                                                                   
ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ                หน้า 192 | 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
              ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
              4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. กํากับดูแลโรงงาน การ
อนุญาตให้ตั้งโรงงาน 

เพื่อเป็นการตรวจสอบ
การจัดตั้งโรงงาน 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล 
เบิกไพร 

5,000 5,000 5,000 5,000 อบต.เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว และ
แม่นยําในการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
และแม่นยําในการค้นหาข้อมูล
ต่างๆ 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

2. ปรับภูมิทัศน์เขาคันหอก 
 หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้ประชาชนรู้คุณ
ค่าและเห็นประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ภูมิทัศน์เขาคันหอก หมู่ที่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรู้คุณค่า
และเห็นประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น 
 

1.ประชาชนรู้คุณค่าและเห็น
ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร/ 

กรมป่าไม้ 

 

3. ขุดลอกทรายจากสระที่
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 

1.เพื่อให้ประชาชนรู้คุณ
ค่าและเห็นประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

สระที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนรู้คุณค่า
และเห็นประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น 
 

1.ประชาชนรู้คุณค่าและเห็น
ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร/ 

กรมป่าไม้ 

 

4. ปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ํา
สาธารณะ หมู่ที่ 9 

1.เพื่อให้ประชาชนรู้คุณ
ค่าและเห็นประโยชน์

ภูมิทัศน์รอบสระน้ํา
สาธารณะ หมู่ที่ 9 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนรู้คุณค่า
และเห็นประโยชน์

1.ประชาชนรู้คุณค่าและเห็น
ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร/ 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ของสิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ของสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น 
 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้ 

 

รวม 4 โครงการ   1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000  

แบบ ผ. 01 
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
              5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. รณรงค์การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิ
ทัศน์ 2 ข้างทาง 

1.เพื่อให้ประชาชนรู้คุณ
ค่าและเห็นประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

จํานวน 2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรู้คุณค่า
และเห็นประโยชน์
ของสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น 
 

1.ประชาชนรู้คุณค่า
และเห็นประโยชน์ของ
สิ่งแวดล้อม 
2.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

2. ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ 

เพื่อเป็นป้องกันการ
พังทลายของดิน 

จํานวน 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 การปลูกหญ้าแฝก
สามรถป้องกันการ
พังทลายของดินเพิ่ม
มากขึ้น 

การปลูกหญ้าแฝกสาม
รถป้องกันการ
พังทลายของดิน 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

3. รักษ์ป่าชุมชน เพื่อบริหารจัดการ
ควบคุมดูแลรักษาหรือ
บํารุงป่าชุมชน 

จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ป่า
ชุมชนบ้านหนองศาลเจ้า 
หนองแพงพวย และหนอง
ยายจู 

5,000 5,000 5,000 5,000 ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการร่วมกัน
บริหารจัดการป่า
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการร่วมกันบริหาร
จัดการป่าชุมชน 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

กรมป่าไม้ 

4. โครงการรักษ์น้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อปลูกจิตสํานึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ประชาชนตําบลเบิกไพร  5,000 5,000 5,000 5,000 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในที่สาธารณะของ

จิตสํานึกและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 
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ของภาครัฐ องค์กร
ปกครองครองส่วน
ท้องถิ่น และภาค
ประชาชนใด้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และแหล่งน้ํา ร่วมกัน
ฟื้นฟู และเพิ่มพันธ์สี
เขียว 

พื้นที่ตําบลเบิกไพร ภาครัฐ องค์กร
ปกครองครองส่วน
ท้องถิ่น และภาค
ประชาชนใด้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ และแหล่งน้ํา 
ร่วมกันฟื้นฟู และเพิ่ม
พันธ์สีเขียว 

กรมป่าไม้ 

รวม 4 โครงการ - - 65,000 65,000 65,000 65,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
              5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ปลูกจิตสํานึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเด็กและ
เยาวชนเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบลเบิก
ไพร 

50,000 50,000 50,000 50,000 . เด็กและเยาวชนมี
สํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น 

1. เด็กและเยาวชนมี
สํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเด็ก
และเยาวชนเกิดความ
รักสามัคคีในหมู่คณะ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
              5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดทําป้ายบอกเขตที่
สาธารณะประโยชน์และป่า
ชุมชน 

1. เพื่อทําให้ทราบแนว
เขตของป่าชุมชนหรือเขต
ที่สาธารณะที่แน่นอน 
2. เพื่อป้องกันการบุกรุก
จากประชาชน 

ที่สาธารณะประโยชน์ภายใน
ตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.ทราบแนวเขต
ของป่าชุมชนหรือเขต
ที่สาธารณะที่แนน่อน
เพิ่มมากขึ้น 
 

1. อบต.ทราบแนวเขต
ของป่าชุมชนหรือเขตที่
สาธารณะที่แนน่อน 
2. อบต.สามารถป้องกัน
การบุกรุกจากประชาชน 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

2. รังวัดที่สาธารณประโยชน์
ป้องกันการบุกรุก 

1. เพื่อให้ทราบแนวเขตที่
ถูกต้อง 
2. เพื่อป้องกันการบุกรุก
จากประชาชน 

ที่สาธารณะประโยชน์ภายใน
ตําบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สามารถป้องกัน
การบุกรุกเพิ่มมากขึ้น 

1. อบต.ทราบแนวเขต
ที่ถูกต้อง 
2. อบต.สามารถ
ป้องกันการบุกรุก   

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ 6  ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
              6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ให้อยู่คู่
กับคนไทยตลอดไป 

จํานวน 1 ครั้ง 150,000 150,000  150,000  150,000  ประเพณีสงกรานต์
ได้รับการอนุรักษ์ไว้คู่
กับประเทศไทย
ตลอดไป 

ประเพณีสงกรานต์ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้คู่กับ
ประเทศไทยตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

2. สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทงให้อยู่
คู่กับคนไทยตลอดไป 

จํานวน 1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประเพณีลอยกระทง
ได้รับการอนุรักษ์ไว้คู่
กับประเทศไทย
ตลอดไป 

ประเพณีลอยกระทาง
ได้รับการอนุรักษ์ไว้คู่กับ
ประเทศไทยตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธี 

เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธี
หรือราชพิธีสามารถปฏิบัติ
สืบต่อกันไปและอยู่คู่กับ
ประเทศไทย 

วันสําคัญทางรัฐพิธี เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิย
มหาราช วันคล้ายวันสวรรคตฯ  

150,000 150,000 150,000 150,000 งานรัฐพิธีหรือราชพิธี
อยู่คู่กับประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น 

งานรัฐพิธีหรือราชพิธีอยู่
คู่กับประเทศไทย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนาสามารถ
ปฏิบัติสืบต่อกันไปและอยู่
คู่กับประเทศไทย 
 
 
 

วันสําคัญทางศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบชูา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 

150,000 150,000 150,000 150,000 งานรัฐพิธีหรือราชพิธี
อยู่คู่กับประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น 

งานรัฐพิธีหรือราชพิธีอยู่
คู่กับประเทศไทย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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5. โครงการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่
ดีในการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น และ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก และนักเรียนทุก
คนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  สืบ
สานศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.มีสถานที่แสดง
ถึงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้
มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงามให้กับ
เด็ก 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

6. โครงการกีฬาสายสัมพันธ์  เพื่อให้เด็กได้รู้จักกฎ
กติกาการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้จัก
การให้อภัย การมีน้ําใจ
เป็นนักกีฬาและปลูกฝักให้
เด็กเล็กห่างไกลจากยา
เสพติด  ก่อนเข้า
สถานศึกษา เพื่อศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัด อบต.
เบิกไพร และ ผู้ปกครอง และ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.เบิกไพร ทั้ง 3 
แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพและจิตใจของ
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพและ
จิตใจที่ดี 

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัด 
อบต.เบิกไพร และ 
ผู้ปกครอง และนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.เบิกไพร ทั้ง 3 แห่ง 
ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
และปลูกฝังให้เด็ก
นักเรียน ห่างไกลจากยา
เสพติด และ ให้เด็ก
นักเรียน ได้รู้จัก 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

7. โครงการสมโภชพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 

เพื่อเทิดพระเกียรติและ
น้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณราธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5  
2. เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

จํานวน 1 ครั้ง 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เทิดพระเกียรติและ
น้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณราธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
 

1.เทิดพระเกียรติและ
น้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณราธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5  
2. เผยแพร่ 
ลปวัฒนธรรมขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

รวม 7  โครงการ - - 660,000 660,000 660,000 660,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร   
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว             
ยุทธศาสตร์ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร  การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม     
                7.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ให้บริการจัดเก็บภาษี 
นอกสถานที่ 

1.เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่
อยู่ห่างไกล  
2.เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 3,000 3,000  3,000 3,000 อบต.ได้อํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนนอก
สถานที่ 
เพิ่มมากขึ้น 

1. อบต.ได้อํานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนนอกสถานที่ 
2. การจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

2. จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) 

1.เพื่อให้มีฐานข้อมูล
ทรัพย์สินของประชาชน 
2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 
3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการพัฒนา
ให้สนองตอบความ
ต้องการของประชาชน 

ครบถ้วนตามเอกสารสิทธิ์ 500,000 500,000  500,000 500,000 อบต.มีข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนา
สนองตอบความ
ต้องการของ
ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. อบต.มีฐานข้อมูล
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. อบต.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  
3. อบต.มีข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนา
สนองตอบความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

3. อบต.สัญจรพบประชาชน 1. เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนโดยตรงและ

จํานวน 3 ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้รับ
บริการจาก อบต.
นอกสถานที่เพิ่มมาก

1. อบต.ทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนโดยตรงและ

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 



                                                                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร  
 

                                                                                                                                   
ส่วนที่ 4  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ                หน้า 201 | 
 

แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนได้ทันท่วงที 
2. เพื่อให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ 
นอกสถานที่ 
3. เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี
สร้างความผูกพัน ความ
สามัคคีให้เกิดกับชุมชน 

ขึ้น 
 

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนได้
ทันท่วงที 
2. ประชาชนได้รับ
บริการจาก อบต.นอก
สถานที่ 
2. ชุมชนเกิด
สัมพันธภาพ ความ
ผูกพัน และความรัก
สามัคคี 

4. ประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการของ อบต. 

เพื่อให้ทราบความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริหารตาม
โครงการต่างๆ ของ 
อบต. และสามารถนํามา
ปรับปรุงการให้บริการ
ต่างๆ  

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000  20,000 20,000 อบต.ทราบถึงความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการให้
บริหารตามโครงการ
ต่างๆ ของอบต. และ
นํามาปรับปรุงการ
ให้บริการต่างๆ 

อบต.ทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริหารตาม
โครงการต่างๆ ของ
อบต. และนํามา
ปรับปรุงการให้บริการ
ต่างๆ  

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

5. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ 
2. เพื่อให้สามารถนํา
ความรู้มาพัฒนาองค์กร
และปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร 300,000 300,000  300,000 300,000 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

1. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรสามารถนํา
ความรู้มาพัฒนาองค์กร
และตนเอง 
 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

6. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ผู้นําชุมชน 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน 
2. เพื่อนําความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ตําบล 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000  500,000 500,000

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชมุชน
สามารถนําความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล
เพิ่มมากขึน้ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชนสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ตําบล 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

7. โครงการศึกษาดูงาน 
โดยเฉพาะโครงการเฉลิม

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปได้

จํานวน 1 ครั้ง 300,000 300,000  300,000 300,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วนตําบล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 

สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 
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พระเกียรติ หรือโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริต่างๆ 

เห็นตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรมในการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชมุชน
สามารถนําความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล
เพิ่มมากขึน้ 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชนสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ตําบล 

8. โครงการทัศนะศึกษา 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถหาความรู้
เพิ่มเติมได้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง เกิด
การเรียนรู้และมีทักษะ
ที่จะต้องนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

กองการศึกษาฯ อบต.
เบิกไพร 

รวม 8  โครงการ - - 1,733,000 
 

1,733,000  1,733,000 1,733,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร   
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค ์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว             
ยุทธศาสตร์ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร  การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม     
                7.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้หอกระจายข่าว
สามมารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าสารให้ประชาชนทราบ
ได้ทั่วถึงกัน 

หอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

2. ปรับปรุงเสียงตามสาย  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้หอกระจายข่าว
สามมารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าสารให้ประชาชนทราบ
ได้ทั่วถึงกัน 

เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

3. ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้หอกระจายข่าว
สามมารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าสารให้ประชาชนทราบ
ได้ทั่วถึงกัน 

หอกระจายข่าว หมู่ที่ 4 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

4. ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้หอกระจายข่าว
สามมารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าสารให้ประชาชนทราบ
ได้ทั่วถึงกัน 

หอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

5. ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้หอกระจายข่าว
สามมารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าสารให้ประชาชนทราบ
ได้ทั่วถึงกัน 

หอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 01 
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6. ก่อสร้าเสียงตามสาย  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้หอกระจายข่าว
สามมารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าสารให้ประชาชนทราบ
ได้ทั่วถึงกัน 

เสียงตามสาย หมู่ที่ 9 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

7. ปรับปรุงเสียงตามสาย  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้หอกระจายข่าว
สามมารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าสารให้ประชาชนทราบ
ได้ทั่วถึงกัน 

เสียงตามสาย หมู่ที่ 11 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

รวม 7  โครงการ - - 2,600,000 
 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.2 แผนงาน สาธารณสุข 

 

 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 
(สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข) 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน
ให้มีความรู้ในการ
ดูแลป้องกันโรค 
2.เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
และแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

ส่งเสริมให้บริการ
สาธารณสุขในหมู่บ้านทั้ง  
หมู่ที่ 1 – 11 ของตําบล
เบิกไพร 

165,000 165,000 165,000  165,000 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตัวด้าน
การดูแลสุขภาพ 
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใน
หมู่บ้านและ
เข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข
มูลฐานได้อย่าง
ทั่วถึงและเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ใน
การปฏิบัติตัวด้านการ
ดูแลสุขภาพ แก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขใน
หมู่บ้านและเข้าถึง

บริการด้าน
สาธารณสุขที่อยู่ใน
หมู่บ้าน จากศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน

อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

รพสต.เบิกไพร/ 
รพสต.บ้านเบิกไพร 
/อสม.ตําบล 
เบิกไพร 

รวม 1  โครงการ - - 165,000 165,000 165,000  165,000 - - -  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.5 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน 
เบิกไพร 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
คุณประโยชน์อย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียนในเขตตําบล
เบิกไพรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เบิกไพร 

800,000 800,000 800,000  800,000 นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณประโยชน์
อย่างเพียงพอครบ
ทุกคน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณประโยชน์
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร/กรม

ส่งเสริม 

โรงเรียนบ้าน 
เบิกไพร 

2. สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน 
หนองศาลเจ้า 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
คุณประโยชน์อย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียนในเขตตําบล
เบิกไพรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เบิกไพร 

296,000 296,000 296,000  296,000 นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณประโยชน์
อย่างเพียงพอครบ
ทุกคน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณประโยชน์
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร/กรม

ส่งเสริม 

โรงเรียนบ้าน 
หนองศาลเจ้า 

3. สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน 
หนองปรือ 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มี
คุณประโยชน์อย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียนในเขตตําบล
เบิกไพรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เบิกไพร 

396,000 396,000 396,000  396,000 นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณประโยชน์
อย่างเพียงพอครบ
ทุกคน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณประโยชน์
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร/กรม

ส่งเสริม 

โรงเรียนบ้าน 
หนองปรือ 

รวม 3  โครงการ - - 1,492,000 1,492,000 1,492,000 1,492,000 - - -  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. จัดซื้อรถยนต์บันทุกน้ํา
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
12,000 ลิตร 

เพื่อใช้ในงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

รถยนต์บันทุกน้ําดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 12,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน 

๖,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐ รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์มีจํานวน
เพิ่มขึ้นและเพียงพอ
ต่อการบรรเทาสา
ธารณภัยของ
ประชาชน 

1.ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค 
2.อบต.สามารถป้องกัน
และระงับสาธารณภัยได้ 

 อบต.เบิกไพร/ อบจ.
ราชบุรี 

รวม  1   โครงการ - - ๖,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอล
ฟัสท์ติกคอนกรีต สายวัง
ตะเคียน – ปลายทุ่ง   
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                     
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอลฟัสท์ติกคอนกรีต สาย
วังตะเคียน – ปลายทุ่ง หมู่
ที่ 3 ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 790 เมตร รวม
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
4,740 ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น   
N 13.626749   
E 99.549659    
จุดสิ้นสุด   
N 13.622237   
E 99.552472 
 
 
 
 
 
 
 

2,417,400 2,417,400 2,417,400 2,417,400 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและบริเวณ
ใกล้เคยีงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย2.ลด
อุบัติเหตุในบริเวณ
ทางแยก 

อบต.เบิกไพร/ 
 อบจ.ราชบุรี 

แบบ ผ. 03 
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2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
หนองตะลุมพุก -หนอง
ยายจู หมู่ที่ 4 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                     
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายหนอง
ตะลุมพุก -หนองยายจู หมู่
ที่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,000.- เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 6,000.- ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น   
N 13.634909  
 E 99.565862 
จุดสิ้นสุด   
N 13.638733   
E 99.566088 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย2.ลด
อุบัติเหตุในบริเวณ
ทางแยก 

อบต.เบิกไพร/ 
 อบจ.ราชบุรี 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ว.
แกรนิต หมู่ที่ 7 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                     
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
ว.แกรนิต หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 
1,050.- เมตร รวมพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,300.- ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น   
N 13.666954  
 E 99.500003 
จุดสิ้นสุด   
N 13.657450   
E 99.499001 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,425,000 3,425,000 3,425,000 3,425,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย2.ลด
อุบัติเหตุในบริเวณ
ทางแยก 

อบต.เบิกไพร/ 
 อบจ.ราชบุรี 
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4. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
หนองโก – สํานักมะเขือ 
หมู่ที่ 6 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                     
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายหนองโก 
– สํานักมะเขือ หมู่ที่ 6 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 250  เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,500.- ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น   
N 13.675475   
E 99.503582 
จุดสิ้นสุด   
N 13.676353  
 E 99.501797 
 

750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย2.ลด
อุบัติเหตุในบริเวณ
ทางแยก 

อบต.เบิกไพร/ 
 อบจ.ราชบุรี 

5. โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ในพื้นที่ 

ศาลาอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 9 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
สามารถมาใช้
ประโยชน์ในศาลา
อเนกประสงค์เพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนสามารถมี
ศาลาอเนกประสงค์
ในการใช้ประโยชน์
ได้เพิ่มมากขึ้น 

อบต.เบิกไพร/ 
 อบจ.ราชบุรี 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัง
ตะเคียน – ชายเนิน หมู่
ที่ 10 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                     
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายวัง
ตะเคียน – ชายเนิน หมู่ที่ 
10 ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,300 เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 7,800.- ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น   
N 13.647911  
 E 99.552310 
จุดสิ้นสุด   
N 13.655336   
E 99.545404 

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย2.ลด
อุบัติเหตุในบริเวณ
ทางแยก 

อบต.เบิกไพร/ 
 อบจ.ราชบุรี 
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7. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
หนองยายจู หมู่ที่ 10 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองมะค่า –หมู่ที่ 11 
บ้านหนองกระทุ่ม  
ต.จอมบึง 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                     
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายหนอง
ยายจู หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะค่า –
หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
กระทุ่ม ต.จอมบึง ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 
635 เมตร รวมพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 3,810.- 
ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น   
N 13.657658  
 E 99.560662 
จุดสิ้นสุด  
 N 13.655534   
E 99.565917 

1,905,000 1,905,000 1,905,000 1,905,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

1.ราษฎรภายใน
หมู่บ้านและบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและมีความ
ปลอดภัย2.ลด
อุบัติเหตุในบริเวณ
ทางแยก 

อบต.เบิกไพร/ 
 อบจ.ราชบุรี 

รวม 7  โครงการ - - 17,297,400 17,297,400 17,297,400 17,297,400 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ      
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลส์ติกคอนกรีตสายทุ่งยืด 
–เขาคันหอก หมู่ที่ 1 บ้าน
เบิกไพร 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว  

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 
2,500 เมตร รวมพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 15,000 
ตารางเมตร จุดเริ่มต้น  N 
13.663358   
E 99.533469 
จุดสิ้นสุด  N 13.659209   
E 99.556100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.เบิก
ไพร/ จ.ราชบุรี/กรม
ส่งเสริมฯ/อื่นๆ 

แบบ ผ. 05 
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2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  
สายในชัฏหมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                      
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายในชัฏ 
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6  ม. 
ระยะทาง 1,260.-  ม. 
พื้นที่ลาดยางหนา 0.05 ม.
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
7,560.- ตร.ม. 
จุดเริ่มต้น N 
13.694101˚ E 
99.517360˚ 
 จุดสิ้นสุด N 
13.702390˚ E 
99.524558˚ 

3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.เบิก
ไพร/ จ.ราชบุรี/กรม
ส่งเสริมฯ/อื่นๆ 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
หนองตะลุมพุก ซอย 1 
(บ้านนางเงิน – นายเบิด) 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                      
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
หนองตะลุมพุก ซอย 1 
(บ้านนางเงิน – นายเบิด) 
หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,055.- เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
6,330 ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น  N 13.639199  
E 99.566278    
จุดสิ้นสุด  N 13.632758  
E 99.564056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,228,300 3,228,300 3,228,300 3,228,300 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.เบิก
ไพร/ จ.ราชบุรี/กรม
ส่งเสริมฯ/อื่นๆ 
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4. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
หนองปรือ – พุหิน หมู่ที่ 
2 ต.เบิกไพร เชื่อมต่อ หมู่
ที่7 บ้านพุ่ม่วง ต.แก้มอ้น 
(สายหนองโสน – พุหิน) 

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                      
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
หนองปรือ – พุหิน หมู่ที่ 2 
ต.เบิกไพร เชื่อมต่อ หมู่ที่7 
บ้านพุ่ม่วง ต.แก้มอ้น (สาย
หนองโสน – พุหิน) ขนาด
กว้าง 6 เมตร  ระยะทาง 
1,070.- เมตร รวมพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,420 
ตารางเมตร  
จุดเริ่มต้น  N 13.708279  
E 99.503564    
จุดสิ้นสุด  N 13.707153  
 E 99.495376 

3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.เบิก
ไพร/ จ.ราชบุรี/กรม
ส่งเสริมฯ/อื่นๆ 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 
วังตะเคียน –ทุ่งโป่ง  
หมู่ที่ 3  

1.เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน และมี
คุณภาพ                      
2.เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายวังตะเคียน –
ทุ่งโป่ง หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 
6 เมตร  ระยะทาง 345 
เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 2,070 ตาราง
เมตร  
จุดเริ่มต้น  N 13.630504  
E 99.539983    
จุดสิ้นสุด  N 13.632899  
 E 99.538156 

3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 ร้อยละหรือจํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.เบิก
ไพร/ จ.ราชบุรี/กรม
ส่งเสริมฯ/อื่นๆ 

รวม 5 โครงการ - - 20,928,300 
 

20,928,300 20,928,300 20,928,300 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานสง่เสริมคุณภาพชีวิต) 
            2.5 แผนงาน การศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการเด็กเล็กฟันสวย 
 ยิ้มใส 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคนรู้จักวิธีแปรง
ฟันที่ถูกต้อง 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิก

ไพร แปรงฟังฟันถูกวิธี 

0 0 0 0 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกคนรู้จักวิธี
แปรงฟันที่ถูกต้อง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกคนรู้จักวิธีแปรง

ฟันที่ถูกต้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร 

2. โครงการจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนและจัด
สภาพแวดล้อม 

เพื่อให้ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิก
ไพร มี มุมประสบการณ์ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

0 0 0 0 ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์ที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 

ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร 

3. โครงการเด็กน้อยฝึกวินัย ใส่
ใจชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีจิตสํานึก
ในการรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิก
ไพร มีจิตสํานึกในการรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

0 0 0 0 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีจิตสํานึกในการ

รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีจิตสํานึกในการรักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร 

4. โครงการโลกสวยด้วยสองมือ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร สะอาด
ปราศจากขยะ 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเบิก
ไพร สะอาดปราศจากขยะ 

0 0 0 0 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร สะอาด

ปราศจากขยะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร สะอาด

ปราศจากขยะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เบิกไพร 

    0 0 0 0    
รวม 4  โครงการ - - 0 0 0 0 - - - 

แบบ ผ. 06 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกไพร 
 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. การรักษาความสงบ
ภายใน 

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

รถยนต์บันทุกน้ําดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 12,000 ลิตร จํานวน 1 

คัน 

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 อบต.เบิกไพร 

2. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้พนักงานของ  อบต.เบิก
ไพร มีโต๊ะทํางานครบทุก
ตําแหน่ง 

ครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะทํางาน)     
จํานวน ๑ ตัว 

7,000 7,000 7,000 7,000 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

3. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้พนักงานของ  อบต.เบิก
ไพร มีเก้าอี้ทํางานครบทุก
ตําแหน่ง 

ครุภัณฑ์สํานักงาน (เก้าอี้ทํางาน)  
จํานวน ๑  ตัว 

3,000 3,000 3,000 3,000 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

4. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ 
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
มาติดต่อราชการ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

37,000 37,000 37,000 37,000 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

5. เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ 
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
มาติดต่อราชการ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

37,000 37,000 37,000 37,000 กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

แบบ ผ. 08 
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6. เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ 
สํานักงานเพียงพอใน 
การใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้การจัดเก็บ 
เอกสารเป็นไปอย่างมี 
ระเบียบเรียบร้อย  
3. เพื่อให้ความสะดวก  
และรวดเร็วในการค้น
เอกสาร 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(ตู้เก็บเอกสาร) จํานวน 1 ตู้ 

5,500 5,500 5,500 5,000 กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

7. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ 
สํานักงานเพียงพอใน 
การใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้การจัดเก็บ 
เอกสารเป็นไปอย่างมี 
ระเบียบเรียบร้อย  
3. เพื่อให้ความสะดวก  
และรวดเร็วในการค้น
เอกสาร 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(ตู้เก็บเอกสาร) จํานวน 1 ตู้ 

5,500 5,500 5,500 5,500 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

8. เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีความสะดวกและ
รวดแร็วต่อการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องถ่าย
เอกสาร) จํานวน 1 เครื่อง 

120,000 120,000 120,000 120,000 กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

9. เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่สําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย 
2.เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   
จํานวน 1 ตัว 

9,000 9,000 9,000 9,000 กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

10. เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อให้มีความสะดวกและ
รวดแร็วต่อการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์สํารวจ (ล้อวัดระยะ)  20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 
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11. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ใช้งาน 
2. เพิ่อให้มีความสะดวกและ
รวดแร็วต่อการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

12. เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ใช้งาน 
2. เพิ่อให้มีความสะดวกและ
รวดแร็วต่อการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

13. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สําหรับใช้งาน
เกี่ยวกับการประมวลผล 
2. เพิ่อให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สําหรับ
ประมวลผล) จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

14. เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet 
printer)   จํานวน 1 เครื่อง 

8,500 8,500 8,500 8,500 กองช่าง 
อบต.เบิกไพร 

15. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์)   จํานวน 1 เครื่อง 

3,300 3,300 3,300 3,300 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

16. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศ 
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
มาติดต่อราชการ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 
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17. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ 
สํานักงานเพียงพอใน 
การใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้การจัดเก็บ 
เอกสารเป็นไปอย่างมี 
ระเบียบเรียบร้อย  
3. เพื่อให้ความสะดวก  
และรวดเร็วในการค้น
เอกสาร 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(ตู้เก็บเอกสาร) จํานวน 1 ตู้ 

5,500 5,500 5,500 5,500 กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

18. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้บริการประชาชนผู้มา
รับบริการ 

โทรทัศน์ จํานวน 1 เครื่อง ผู้มา
ชําระภาษีได้รับข้อมูล ข่าวสาร 

ทันต่อเหตุการณ์ 

0 13,000 0 0 กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

19. สังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ 
สํานักงานเพียงพอใน 
การใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้การจัดเก็บ 
เอกสารเป็นไปอย่างมี 
ระเบียบเรียบร้อย  
3. เพื่อให้ความสะดวก  
และรวดเร็วในการค้น
เอกสาร 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(ตู้เก็บเอกสาร) จํานวน 1 ตู้ 

5,500 5,500 5,500 5,500 กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

20. สังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet 
printer)   จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 4,300 4,300 4,300 กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

21. สังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การติดต่อราชการเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(รถยนต์) จํานวน 1 คัน 

787,000 787,000 787,000 787,000 กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 

22. สังคมสงเคราะห์ (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

1. เพื่อให้บริการแก่ 
ประชาชนและผู้มาติดต่อ 
ราชการ 
 
 

ครุภัณฑ์(เครื่องทําน้ําร้อน - 
น้ําเย็น) จํานวน 1 เครื่อง 

26,000 26,000 26,000 26,000 กองสวัสดิการสังคม 
อบต.เบิกไพร 
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23. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์ สี)   จํานวน 1 
เครื่อง 

7,900 
 
 

0 0 0 กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

24. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ 
สํานักงานเพียงพอใน 
การใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้การจัดเก็บ 
เอกสารเป็นไปอย่างมี 
ระเบียบเรียบร้อย  
3. เพื่อให้ความสะดวก  
และรวดเร็วในการค้น
เอกสาร 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(ตู้เก็บเอกสาร) จํานวน 1 ตู้ 

5,500 0 0 0 กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

25. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

(หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการจัดโต๊ะหมู่บูชา
ในองค์การบริหารส่วนตําบล
เบิกไพร 

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 8,500 0 8,500 0 กองการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

26. บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อให้เครื่องสํารอง 
ไฟฟ้าเพียงพอใน 
การใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อความสะดวกใน 
การใช้งานกรณีไฟฟ้าดับ 
หรือไฟฟ้าขัดข้อง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
สํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA) จํานวน 4 
เครื่อง 

12,000 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด 
อบต.เบิกไพร 

27 เคหะและชุมชน (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์
สํานักงานสําหรับ 
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
พอเพียงและ 
ทันสมัย 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครื่อง
ถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 

120,000 120,000 120,000 120,000 กองช่าง 
อบล.เบิกไพร 
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28 บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์ 
2. เพื่อให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์)   จํานวน 1 เครื่อง 

3,300 3,300 3,300 3,300 กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

29 บริหารงานทั่วไป (หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้พนักงานของ  อบต.เบิก
ไพร มีเก้าอี้ทํางานครบทุก
ตําแหน่ง 

ครุภัณฑ์สํานักงาน (เก้าอี้ทํางาน)  
จํานวน ๒  ตัว 

6,000 6,000 0 0 กองคลัง 
อบต.เบิกไพร 

รวม 1,107,300 
 

1,098,400 
 

1,087,900 
 

1,079,400 
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