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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 
ค าขวัญของต าบลเบิกไพร 

 
  “ศาลเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์  เพริศพิศถ ้างามเขาคันหอก  
  บ่งบอกเป็นต้าบลน้าร่อง  ที่ไม่เก่ียวข้องยาเสพติด  
  แหล่งผลิตชาเขียวใบหม่อน ลือกระฉ่อนไก่ชนพันธุ์ดี  
  มากมีวัฒนธรรม   เลิศล ้าการพัฒนา รู้คุณค่าผู้สูงอายุ ” 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าต าบลเบิกไพร 
  
  
  
 
 
 
 
 
  รูปภูเขาสามลูก หมายถึง  ภูเขาหลวง  เขาคันหอก และเขาสัมมะงา  
  ทุ่งนา  หมายถึง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตรกรรม  
  คน  หมายถึง  ประชาชนในต าบลเบิกไพร 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  จัดตั้งขึ้นตามประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 
2539  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม  2539  โดยมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา 
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ในสมัยก่อนเขตต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เดิมนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วย

พรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด อยู่ติดกับแม่น้ าแม่กลองในปัจจุบัน ชาวบ้านหลาย ๆ พ้ืนที่มักจะไปเก็บหรือหา
ของป่ากันในป่านี้  อยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านในเขตต าบลจอมบึง ได้ขับเกวียนเทียมควาย 2 ตัว ออกจากต าบล
จอมบึง และมีลูกควายตะกอ (เป็นควายรุ่น) วิ่งตามเกวียนไปด้วย เมื่อขับเกวียนไปถึงป่าเบิกไพร ก็ปลดควายที่
เทียมออกจากแอก แล้วน าควายพักและผูกล่ามให้เล็มหญ้าอยู่บริเวณชายป่าใกล้ ๆ กับที่จอดเกวียน ส่วนลูก
ควายได้ปล่อยเล็มหญ้าตามสบาย  จากนั้นเจ้าของควายก็ออกเก็บหาของป่าตามท่ีต้องการ เมื่อได้ของป่าตามท่ี
ต้องการแล้วก็น าข้ึนบรรทุกเกวียน ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ าพอดี ไม่สามารถเดินทางกลับจอมบึงได้ 
จ าเป็นต้องพักค้างแรมในป่าแห่งนั้น และได้ผูกล่ามควายไว้ไม่ไกลนัก   พอรุ่งเช้าเจ้าของควายก็จะน าควายมา
เทียมเกวียนเพื่อจะเดินทางกลับจอมบึง ปรากฏว่าควายทั้งสามตัวหายไป เจ้าของควายได้ออกติดตามค้นหาที่
บริเวณป่าใกล้เคียงก็ไม่พบ  เวลาก็จวนจะค่ าลงทุกขณะ  บังเอิญได้พบกับชาวบ้านละแวกนั้น จึงได้รับค าบอก
กล่าวว่า ศาลเจ้าแม่เบิกไพรเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ใครบนบานอะไรมักจะได้ตามความประสงค์ และก่อนค่ าวัน
เดียวกันเจ้าของควายจึงได้บนบานต่อศาลเจ้าแม่เบิกไพร โดยติดสินบนกับเจ้าแม่ว่า “ถ้าได้ควายที่หายไป
กลับคืนมาจะถวายลูกควายตะกอที่ตามมาด้วยให้กับเจ้าแม่ ”  เมื่อบนบานเสร็จแล้วก็กลับมาพักค้างแรมท่ี
เกวียน จากนั้นเจ้าของควายก็หลับไป  เมื่อตื่นขึ้นมาเช้าตรู่ก็เห็นควายทั้งสามตัวเดิมอยู่บริเวณใกล้ ๆ นั้น 
เจ้าของควายดีใจมาก จึงรีบจับควายทั้งสองตัวเข้าเทียมเกวียน  ส่วนลูกควายตะกอเจ้าของใช้เชือกผูกคอ แล้ว
น าไปถวายเจ้าแม่เพ่ือเป็นการแก้บน โดยผูกล่ามควายไว้กับเสาไม้แก่น  (เสาไม้แก่นคือ  เสาที่ปลวกได้กินกระพ้ี
จนหมดเหลือแต่แก่นไว้เท่านั้น ) ยาวประมาณ 4 ศอก จากนั้นก็ขับเกียนออกจากป่าและบังคับควายให้เดินทาง
กลับจอมบึง เมื่อขับเกวียนออกมาไม่มากนัก เจ้าของควายก็ได้ยินเสียงเท้าควายกับเสียงลากไม้พร้อมเสียงร้อง 
เมื่อหันกลับไปดูก็เห็นเจ้าควายตะกอวิ่งลากเสาที่ผูกล่ามไว้ตามเกวียนมา เจ้าของควายก็มิได้สนใจอะไรกับเจ้า
ควายตะกอตัวนั้นอีก คงบังคับควายเทียมเดินทางต่อไป เมื่อขับเกวียนมาถึงศาลเจ้าแม่เบิกไพรปัจจุบัน ซึ่ง
ขณะนั้นเป็นป่าละเมาะติดกับล าห้วยหนองน้ าใส ใกล้กับทางเกวียน ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของถนนสายด่านทับตะโก 
– เบิกไพร  ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเบิกไพร ปัจจุบัน เสาไม้แก่นที่ควายตะกอลากมาก็หลุด และกระเด็นไปตกอยู่
ข้างทางห่างจากทางประมาณ  4 วา เมื่อเจ้าของควายเห็นเช่นนั้น จึงหยุดเกวียนแล้วตัดเสาไม้ขนาดเดียวกับ
เสาที่ควายลากมาอีกสามต้น ปลูกเป็นศาลเจ้าแบบง่าย ๆ และให้ชื่อว่า ศาลเจ้าแม่เบิกไพร จากนั้นเป็นต้นมา 
คนจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเบิกไพร” จนถึงปัจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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1. สภาพทั่วไป 
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1.1  ที่ตั้ง   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอจอมบึง ประมาณ 9  
    กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี  ประมาณ 39 กิโลเมตร  

1.2  เนื้อที่  มีเนื้อที่ประมาณ 105.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,998 ไร่  
1.3  อาณาเขต    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การก าหนดเขตต าบล  

ในท้องที่อ าเภอจอมบึง  ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ.2540  รายละเอียดดังนี้.- 
ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ 

จุดกึ่งกลางล าห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด NR 513151 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามไหล่เขา ผ่านถนนลูกรัง
ไปวัดหนองปรือใหญ่ บริเวณพิกัด NR 527156 วกข้ึนไปทางทิศเหนือ ผ่านไร่มันส าปะหลัง ถึงล าห้วยเผาถ่าน 
บริเวณพิกัด NR 527174 จากนั้นใช้กึ่งกลางล าห้วยเผาถ่านเป็นแนวแบ่งเขตไปตามล าห้วยหมด วกข้ึนเนินเขา
ทิศเหนือเขาพุม่วง เขากลอยไปทางทิศตะวันออกวกข้ึนสันเขาเทือกเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 575165 ไปตาม
สันเขา สิ้นสุดที่ยอดเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 584172 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีแนว 
เขตเริ่มต้นที่ยอดเขาหลวง บริเวณพิกัด NR 584172 ไปทางทิศใต้ตามสันเขาผ่านสันเขาโกรกแต้ ยอดเขา 201 
เขาหุบตาเซ็ง ตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านไร่อ้อยถึงถนนลูกรังไปวัดเขาผึ้ง บริเวณพิกัด NR 
623136 จากนั้นใช้กึ่งกลางถนนเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศใต้ ผ่านวัดแม่พระกิจจานุเคราะห์ ผ่านทิศตะวันออก
เขาคัดหอกประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้จดสามแยกไปเขาคันหอก ตัดตรงไปทางทิศใต้ตามแนวคันนา 
สิ้นสุดที่แนวเขตบรรจบถนนสายจอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด NR 623064 รวม ระยะทางด้านทิศ
ตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร  
   ทิศใต้ ติดต่อต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่
กึ่งกลางถนนสาย จอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด N R 623064 ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร วก
ไปทางทิศใต้ ผ่านไร่อ้อย บ้านหนองอ้ายโชคถึงทางสาธารณะ บริเวณพิกัด  N R 610056 ตัดไปทางทิศ
ตะวันตกตามทางสาธารณะ  วกลงล าห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด N R 537093 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 
10 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลด่านทับตะโก  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางล าห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด NR 537093 ไปตามล าห้วยท่าช้างทางทิศเหนือ
ผ่านถนนสายจอมบึง – กาญจนบุรี บริเวณพิกัด NR 521111 วกไปทางทิศเหนือผ่านถนนลูกรัง ผ่านทิศ
ตะวันออกของส านักสงฆ์เขาน้อยบุญทวี ไปตามเนินเขา ผ่านถนนลูกรัง บริเวณพิกัด NR 521143 ไปทางทิศ
เหนือตามเนินเขาถึงล าห้วยท่าช้างสิ้นสุดที่แนบเขตบรรจบล าห้วยท่าช้าง บริเวณพิกัด NR 513151 รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 7.5 กิโลเมตร 
 
 
 
 

1.4  ภูมิประเทศ 
             พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือเป็นดินลูกรัง 
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กักเก็บน้ าไม่อยู่  จึงไม่มีน้ าไว้ส าหรับท าการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่เป็นการท านา ท าไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง  
ซึ่งอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ ปีใดไม่มีน้ าฝนหรือมีฝนมากเกินไปก็ท าให้พืชผลเสียหาย ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ เช่น 
เลี้ยงโค  เลี้ยงไก่  เลี้ยงสุกร  เพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู เห็ดภูฎาน และเห็ดนางฟ้า  และท าสวนผลไม้  เช่น มะม่วง 

 
1.5  จ านวนหมู่บ้าน  มีหมู่บ้านทั้งสิ้น  11  หมู่บ้าน  อยู่ในเขต อบต.ทุกหมู่บ้าน (เต็มทั้งหมู่บ้าน)  

ตารางที่ 1  แสดงรายชื่อหมู่บ้าน และก านัน/ผู้ใหญ่บ้านประจ าแต่ละหมู่บ้าน 
 

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ที ่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน รหัสหมู่บ้าน หมายเหต ุ

1. บ้านเบิกไพร 1 นางอุทัย  ศรัทธาผล 70020301 ผู้ใหญ่บ้าน 

2. บ้านหนองปรือ 2 นายวิเชียร  ผิวแดง 70020302 ก านัน 

3. บ้านวังตะเคียน 3 นายมี  มีคล้ า 70020303 ผู้ใหญ่บ้าน 

4. บ้านหนองตะลุมพุก 4 นายสมพงษ์  ดินเขต 70020304 ผู้ใหญ่บ้าน 

5. บ้านหนองศาลเจ้า 5 นายจิรศักดิ์  พรมมา 70020305 ผู้ใหญ่บ้าน 

6. บ้านในไร ่ 6 นายไพฑูรย์  จันทรัดทัด 70020306 ผู้ใหญ่บ้าน 

7. บ้านอ่างหิน 7 นายจันทร์  จันทร 70020307 ผู้ใหญ่บ้าน 

8. บ้านหนองส าโรง 8 นางสาย  จาดไร่ขิง 70020308 ผู้ใหญ่บ้าน 

9. บ้านหนองแพงพวย 9 นายนัตฐา  แช่มสะอาด 70020309 ผู้ใหญ่บ้าน 

10. บ้านหนองยายจ ู 10 นายสมพงษ์  ฟักเขียว 70020310 ผู้ใหญ่บ้าน 

11. บ้านทุ่งโป่ง 11 นายเสน่ห์  ขาวช่ืน 70020311 ผู้ใหญ่บ้าน 

 
1.6  ประชากร 

ต าบลเบิกไพร มีประชากรทั้งสิ้น  5,788  คน  เพศชาย  2,884  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 49.83  เพศหญิง  2,904 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.17  จ านวนครัวเรือน  1,612 ครัวเรือน  
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ 54.81 คน/ตารางกิโลเมตร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน  ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม  2556 
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ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ที ่ จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร (คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

1. บ้านเบิกไพร 1 180 304 300 604 

2. บ้านหนองปรือ 2 285 534 527 1,061 

3. บ้านวังตะเคียน 3 178 262 266 528 

4. บ้านหนองตะลุมพุก 4 103 163 157 320 

5. บ้านหนองศาลเจ้า 5 230 345 343 688 

6. บ้านในไร ่ 6 197 316 321 637 

7. บ้านอ่างหิน 7 131 218 229 447 

8. บ้านหนองส าโรง 8 83 178 193 371 

9. บ้านหนองแพงพวย 9 78 171 174 345 

10. บ้านหนองยายจ ู 10 109 205 211 416 

11. บ้านทุ่งโป่ง 11 93 188 183 371 

รวมทั้งสิ้น 1,667 2,884 2,904 5,788 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการและนายจ้างในต าบลเบิกไพร  
 

ล าดับ ช่ือสถานประกอบการ 
ประเภทกิจการ 

 
หมู่ 

สัญชาติกัมพูชา สัญชาติพม่า 

ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

1. บจก.ดีพลาสอุตสาหกรรม รีไซเคิล 1 0 0 2 1 3 

2. บจก.ธารณ์ธนวัต เลี้ยงสุกร 2 0 0 9 10 19 

3. นายทวี  เหมไพบูลย ์ ปลูกพืชไร ่ 2 0 0 2 5 7 

4. หจก.กมลศุภวัฒน์ รับเหมาก่อสร้าง 2 0 0 6 1 7 

6. นางสมบูรณ์  เนื้อนิ่ม เลี้ยงสุกร 5 0 0 49 48 97 

7. บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย เลี้ยงสัตว์ปีก 5 0 0 41 26 67 

รวมทั้งสิ้น 0 0 109 91 200 
 

ที่มา  ส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  เดือน  เมษายน  2554 
 
 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนและผู้พิการ 
 

  ผู้สูง การช่วยเหลือ  การช่วยเหลือ 
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ล าดับ 

 
 

ช่ือหมู่บ้าน 

อายุ
ทั้งหมด
(คน) 

ได้รับเบี้ย 
ยังชีพแล้ว 

(คน) 
 

ยังไม่ได้
รับเบี้ยยัง
ชีพ (คน) 

 
ผู้พิการ 
(คน) 

ได้รับเบี้ย
ยังชีพแล้ว

(คน)  

ยังไม่ได้
รับเบี้ยยัง
ชีพ (คน) 

1. บ้านเบิกไพร 71 71 - 22 20 2 

2. บ้านหนองปรือ 104 104 - 30 24 6 

3. บ้านวังตะเคียน 76 76 - 20 20 0 

4. บ้านหนองตะลุมพุก 38 38 - 11 10 1 

5. บ้านหนองศาลเจ้า 81 81 - 14 13 1 

6. บ้านในไร ่ 66 66 - 24 24 0 

7. บ้านอ่างหิน 46 46 - 8 8 0 

8. บ้านหนองส าโรง 28 28 - 12 11 1 

9. บ้านหนองแพงพวย 33 33 - 9 9 0 

10. บ้านหนองยายจ ู 31 31 - 10 10 0 

11. บ้านทุ่งโป่ง 35 35 - 6 4 2 

รวมท้ังสิ้น 581 581 - 166 153 13 

 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1  อาชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ ท าไร่อ้อย ท าไร่มันส าปะหลัง การท านา   

นอกจากนั้นอาชีพเสริมที่นิยมกันคือการเลี้ยงโค กระบือ ในทุกหมู่บ้าน  เพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า ในพ้ืนที่
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะลุมพุก  หมู่ที่ 10  บ้านหนองยายจู และหมู่ ที่ 11 บ้านทุ่งโป่ง และปลูกผลไม้  เช่น  
มะม่วง ชมพู่  ในหมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า แก้วมังกรในหมู่ที่ 4 บ้านหนองตะลุมพุก 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองยายจู  และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปลูกยางพารา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน 

ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 2 บ้านหนองปรือ และหมู่ท่ี 5 บ้านหนองศาลเจ้า   
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5  แสดงข้อมูลการเกษตร  
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ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ถือ

ครอง (ไร)่ 
พื้นที่ท า

การเกษตร 
อื่นๆ (ไร)่ 

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตร 

จ านวน
แรงงาน

ภาค
เกษตร 

กลุ่มยุว
เกษตรกร 

กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

1. บ้านเบิกไพร 4,810 3,597 1,213 122 294 0 1 

2. บ้านหนองปรือ 8,426 5,714 712 154 443 0 1 

3. บ้านวังตะเคียน 4,239 3,485 754 121 287 0 1 

4. บ้านหนองตะลุมพุก 4,554 3,428 1,126 68 167 0 1 

5. บ้านหนองศาลเจ้า 6,919 5,865 1,054 145 351 0 0 

6. บ้านในไร ่ 6,520 5,290 1,629 121 287 0 0 

7. บ้านอ่างหิน 5,685 4,831 854 82 200 0 0 

8. บ้านหนองส าโรง 4,963 4,118 845 65 154 0 1 

9. บ้านหนองแพงพวย 3,675 3,100 575 52 119 0 1 

10. บ้านหนองยายจ ู 4,505 4,012 493 76 186 0 1 

11. บ้านทุ่งโป่ง 3,672 3,410 262 69 154 0 1 

รวมทั้งสิ้น 55,968 46,850 9,517 1,075 2,642 0 8 

 

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลพื้นที่ท าการเกษตร  
 

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน 

พื้นที่ท าการเกษตร 

ท านา ท าไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ 

พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน 

1. บ้านเบิกไพร 280 25 2,900 97 142 8 275 45 

2. บ้านหนองปรือ 145 12 4,655 112 354 30 560 51 

3. บ้านวังตะเคียน 350 15 2,580 105 425 51 120 35 

4. บ้านหนองตะลุมพุก 560 40 2,640 58 68 8 160 28 

5. บ้านหนองศาลเจ้า 55 5 4,400 131 345 25 1,065 70 

6. บ้านในไร ่ 170 18 4,630 92 145 22 345 25 

7. บ้านอ่างหิน 320 39 4,296 68 75 12 140 23 

8. บ้านหนองส าโรง 250 22 3,550 58 60 12 240 35 

9. บ้านหนองแพงพวย 92 12 2,843 42 35 8 130 22 

10. บ้านหนองยายจ ู 462 40 2,935 68 280 6 335 24 

11. บ้านทุ่งโป่ง 322 42 2,868 52 60 5 160 26 

รวมทั้งสิ้น 3,006 270 38,297 883 1,989 187 3,530 384 

 

ที่มา  :  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลเบิกไพร 
2.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.เบิกไพร 
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ตารางที่ 7  แสดงหน่วยธุรกิจในเขต อบต.เบิกไพร 
 

 
ล าดับ 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ที่ตั้ง 

จ านวน 
(แห่ง) 

 
ผู้ประกอบการ 

 
หมายเหต ุ

1. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ หมู่ที่ 3 1 นายชล   เล็กโล่ง ถังเก็บ 900 ลิตร 

  หมู่ที่  1 1 นางส าเนา  วิเชียรชูตระกูล ถังเก็บ 1,000 ลิตร 

2. ฟาร์มสุกร หมู่ที่ 5 2 นายสุวรรณ  ศรีสงคราม  

    นางสมบูรณ์  เนื้อนิ่ม  

3. ฟาร์มไก ่ หมู่ที่ 5 2 บริษัทมิตรธรรม  

    บริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

4. โงงานผลิตอาหารสัตว์ หมู่ที่ 2 2 
บริษัทกาญจนาอาหารสัตว์
จ ากัด 

 

    นายเอนก  อริยสิทธ์ิ  

5. อู่ซ่อมรถยนต์ หมู่ที่ 2 1 นายวิเชียร  ผิวแดง  

  หมู่ที่ 3 3 นายเสกสม  แซ่เฮง  

    นายชม  ประเสริฐขจรสุข  

    อู่ช่างน้อย  

  หมู่ที่ 5 2 นายเวช  วันงาม  

    นายรัชชัย  งามยิ่งยวด  

  หมู่ที่ 7 1 นายประยูร  พุทธโคตร  

  หมู่ที่ 11 1 นายนัตฐา  แช่มสะอาด  

6. อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ หมู่ที่ 1 1 นายเยาว์  เสนทา  

  หมู่ที่ 11 1 นางสุดใจ  พิมพ์วงศ์สวย  

7. วัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 1 1 เบิกไพรค้าวัสดุ  

8. ผลิตพลาสติก หมู่ที่ 1 1 
บริษัทดีพลาสอุตสาหกรรม 
จ ากัด 

 

9. รีสอร์ท หมู่ที่ 5 1 ภูพนารีสอร์ท  

10. บริษัท ผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 5 1 บริษัท วีวาเปค จ ากัด      
(นายวิชิต  กิจสวัสดิ์) 

 

 
 
 
3. สภาพทางสังคม 

3.1   สถานศึกษา   
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3.1.1  การศึกษานอกระบบ  จ านวน  4  แห่ง  แยกเป็น 
 -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง 

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    จ านวน 3 แห่ง 
3.1.2  การศึกษาในระบบ  จ านวน  4  แห่ง   แยกเป็น 

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา                              จ านวน 4 แห่ง   
-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส)    จ านวน 1 แห่ง   
 

ตารางที่ 8  แสดงรายชื่อสถานศึกษาในเขตต าบลเบิกไพร และหัวหน้าสถานศึกษา 
 

 
ล าดับ 

 
ช่ือสถานศึกษา 

 
ที่ตั้ง 

 
หัวหน้าสถานศึกษา 

จ านวน
ครู (คน) 

จ านวน 
นักเรียน 

(คน) 

การศึกษานอกระบบ 

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล
เบิกไพร (กศน.ต าบลเบิกไพร) 

อบต.เบิกไพร นายบุญจง  กิจพร้อมผล  2 137 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เบิกไพร 

อบต.เบิกไพร นางสาวลดาวัลย์  ศิริเอก 2 53 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บ้านหนองศาลเจ้า 

หมู่ที่ 5 นางสาวลดาวัลย์  ศิริเอก 1 20 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บ้านหนองปรือ 

หมู่ที่ 2 นางสาวลดาวัลย์  ศิริเอก 1 28 

การศึกษาในระบบ 

- ระดับมัธยมศึกษา 

1. โรงเรียนบ้านเบิกไพร  
(โรงเรียนขยายโอกาส) 

หมู่ที่ 1 นายณัฐวุฒิ  ทองเอีย 9 129 

- ระดับประถมศึกษา 

1. โรงเรียนบ้านเบิกไพร  หมู่ที่ 1 นายณัฐวุฒิ  ทองเอีย 11 232 

2. โรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 2 นางกาญจนา  จันทร์นาค 8 90 

3. โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ที่ 3 นางฉวีวรรณ  กันเกลา 4 28 

4. โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า หมู่ที่ 5 นางศุภรัศมิ์  ธุวะค า 4 61 

  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน           จ านวน  11   แห่ง 
 
 3.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา   

 

ตารางที่ 9   แสดงรายชื่อวัด/ส านักสงฆ์ในเขตต าบลเบิกไพร และเจ้าอาวาส 



 
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.255 7  –  255 9 )  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร   

                 

                  ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล             หน้าที่    
  
 

21 

 

ล าดับ ชื่อวัด ที่ต้ัง เจ้าอาวาส หมายเหตุ 

1. วัดเบิกไพร หมู่ที่ 1 พระอาจารย์ระหงษ์  

2. วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม หมู่ที่ 2 พระครูรัตนกิตติวัฒน์ พระประยูรอนุตตโร 

3. วัดป่าเขาสัมมะงา หมู่ที่ 3 อาจารย์ส าโรงปัญญาสาโร  

4. วัดหนองศาลเจ้า หมู่ที่ 5 พระอธิการสุเทพ ยโสธโร สุเทพ  นิตสวน 

5. ส านักสงฆ์ธรรมญาณราศรีวิสุทธ์ิ หมู่ที่ 2 หลวงปู่สุเทพพุทธคุโณ  

  
  3.3  การสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  2  แห่ง      
 

ตารางที่  10  แสดงรายชื่อโรงพยาบาลและรายชื่อผู้อ านวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ล าดับ ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้ัง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หมายเหตุ 

1. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านเบิกไพร 

หมู่ที่ 1 นางคนึง   กิจจา 
รับผิดชอบหมู่ที่ 1,3,4,7,9,10 
และ11 

2. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ต าบลเบิกไพร 

หมู่ที่ 2 นายสมชาย  ทองจีน รับผิดชอบหมู่ที่2,5,6,และ 8 

 

1. อัตราการใช้ส้วมราดน้ า              ร้อยละ 100 % 
  2. หมู่บ้านแข็งแรง  ได้แก่ หมู่ที่ 7, 8 และ 11 
 
  3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                      3.4.1  มีศูนย์บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าต าบล  1  แห่ง  ได้แก่ จุด
ตรวจบ้านเบิกไพร  หมู่ที่  1  ต าบลเบิกไพร 
   3.4.2  มี อปพร. ออกตรวจตราความสงบร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ 1 ชุด 
 

4. การบริการพื้นฐาน 
     4.1 การคมนาคม 
                   มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล อ าเภอ และจังหวัดโดยมีถนนสายหลักคือ  เส้นทางเข้าสู่
ต าบล เป็นถนนหลวงจังหวัดหมายเลข 3274 จอมบึง–ด่านทับตะโก ส่วนเส้นทางภายในต าบลจะเป็นถนนลาดยาง
สลับลูกรัง การคมนาคมใช้จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสารประจ าทาง 
        ส่วนเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีสภาพผิวจราจรเป็นถนนดินและถนนลูกรัง  
ต้องจัดสรรงบประมาณบ ารุงรักษาเป็นประจ าทุกปี  เนื่องจากเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาด  เมื่อเกิดฝนตกหนัก ท าให้น้ าพัดถนนพังและช ารุดเสียหายทุกปี   
ตารางที่ 11  แสดงประเภทถนน จ านวนถนน และระยะทาง (กม.) 
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  4.2  การติดต่อสื่อสาร 

มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตามบ้านเรือน
ของประชาชน  และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะติดตั้งตามหมู่บ้าน  
  นอกจากนั้นยังมีศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือ INTERNET ต าบล ไว้บริการประชาชน  ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เพ่ือให้ประชาชน สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ หรือ ติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลก  
 

ตารางที่ 12  แสดงข้อมูลครัวเรือนผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3 การไฟฟ้า 

4.3.1  ไฟฟ้าในครัวเรือน 

ประเภท จ านวน (สาย) ระยะทาง (กม.) 

ลูกรัง 47 70.067 

ดิน 5 1.470 

ลาดยาง 28 32.428 

คอนกรีต 17 12.858 

ถนนหินคลุก 8 10.260 

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนผู้ใช้
โทรศัพท์บ้าน 

1. บ้านเบิกไพร 40 

2. บ้านหนองปรือ 4 

3. บ้านวังตะเคียน 20 

4. บ้านหนองตะลุมพุก 12 

5. บ้านหนองศาลเจ้า 27 

6. บ้านในไร ่ 8 

7. บ้านอ่างหิน 4 

8. บ้านหนองส าโรง 1 

9. บ้านหนองแพงพวย 5 

10. บ้านหนองยายจ ู 5 

11. บ้านทุ่งโป่ง 4 

รวมท้ังสิ้น 130 
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   ทุกหมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  โดยเฉพาะบ้านอยู่ห่างไกล  จ านวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 90  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอจอมบึงประมาณการค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้า โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร ไปยังครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ก็ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด  
 

ตารางที่ 13  แสดงครอบครัวที่ประสงค์ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.2  ไฟฟ้าสาธารณะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้ามอบให้แต่ละหมู่บ้านตามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านละ 5 ดวง  ติดตั้งบริเวณจุด
ล่อแหลม เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายแก่ประชาชน นอกจากนั้นยังได้ประสานกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือติดตั้งชุดไฟฟ้าสาธารณะบริเวณวงเวียน  จุดแยกต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความสว่าง และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรทางถนน  ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 2 จุด ได้แก่ 1) ถนนสายบ้านเบิกไพร-บ้านหนองปรือ 
2) ถนนสายบ้านเบิกไพร-ด่านทับตะโก 
 

 
 
 4.4  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
          ต าบลเบิกไพร  มีล าห้วยหินเหล็กไฟเพียงสายเดียว ซึ่งไหลผ่าน  4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1   

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

1. บ้านเบิกไพร 6 

2. บ้านหนองปรือ 11 

3. บ้านวังตะเคียน 14 

4. บ้านหนองตะลุมพุก 12 

5. บ้านหนองศาลเจ้า 9 

6. บ้านในไร ่ 5 

7. บ้านอ่างหิน 6 

8. บ้านหนองส าโรง 4 

9. บ้านหนองแพงพวย 4 

10. บ้านหนองยายจ ู 7 

11. บ้านทุ่งโป่ง 1 

รวมท้ังสิ้น 79 
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บ้านเบิกไพร   หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน  หมู่ที่ 11   บ้านทุ่งโป่ง  และหมู่ท่ี 7  บ้านอ่างหิน  พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ต าบลเบิกไพร มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี   นอกจากนั้นยังเกิดการ
ตื้นเขิน 
 

 4.5  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน    
 

ตารางที่  14  แสดงจ านวนแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 

1. ฝาย จ านวน - แห่ง 

2. บ่อบาดาล จ านวน 36 แห่ง 

3. สระเก็บน้ า จ านวน 34 แห่ง 

4. ถังเก็บน้ าฝน จ านวน 39 แห่ง 
 

ระบบประปาในต าบลเบิกไพร  จะประสบปัญหาในฤดูแล้ง  น้ าแห้งไม่เพียงพอต่อการ  
ผลิตน้ าประปา  ส่วนในฤดูฝนก็ประสบกับปัญหาน้ าขุ่น  น้ าประปาไม่สะอาดเนื่องจากน้ าได้ไหลมาจากที่ต่ าง ๆ 
ผ่านสิ่งต่าง ๆ เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ หญ้า แล้วมารวมกันที่สระน้ าที่น าน้ าขึ้นมาท าน้ าประปาจึงไม่สะอาดเพราะ
ไม่มีระบบกรองน้ าที่ดี   การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อบริโภคและเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีก
แนวทางหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรได้ด าเนินการคือ จัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ าฝน (โอ่งน้ า) แจกจ่าย
ให้กับประชาชนทุกครัวเรือน ๆ ละ 1 ใบ  
 

5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
5.1  ศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลเบิกไพร  นับถือศาสนาพุทธ  ในอัตราร้อยละ 99 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์  โดยอาศัยอยู่ท่ีบ้านหนองศาลเจ้า  หมู่ที่ 5 
 
     5.2  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
             5.2.1  ทรัพยากรดิน 

          พ้ืนทีเ่ป็นดนิรว่นปนทราย เหมาะแก่การท าการเกษตร  ปลูกพืชไร่  บริเวณท่ีลาดเชิง 
เขาและริมล าห้วยเป็นพื้นดินชุ่มชื้น  เหมาะแก่การท าสวน ปลูกพืชผักและผลไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่  ส่วนพื้นที่
ส่วนใหญ่ที่เหลือจะท าการปลูกข้าว  ซึ่งต้องรอในฤดูฝนอาศัยน้ าฝนเพราะไม่มีล าคลองไหลผ่านและไม่มีระบบ
ชลประทาน  

 
 
 
  5.2.2  ทรัพยากรน้ า 

          ต าบลเบิกไพร  พ้ืนดินมีลกัษณะเป็นดนิรว่นปนทรายจึงเก็บน้ าไว้ไม่ค่อยอยู่  จงึต้อง 
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อาศัยหน่วยงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี   ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือการเกษตร (สปก.)  รวมทั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง  ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ า    
โดยการขุดลอกล าห้วย ก่อสร้างฝาย ขุดบ่อบาดาล สระน้ า เพื่อราษฎรได้มีน้ าไว้ใช้ส าหรับอุปโภค – บริโภค  
และท าการเกษตร  
 

5.3 กลุ่มมวลชนจัดตั้งขึ้น   
ตารางที่ 15  แสดงจ านวนมวลชนจัดตั้ง 
 

1. ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิก 300 คน 

2. TO BE NUMBER ONE สมาชิก 800 คน 

3. อปพร.  สมาชิก 28 คน 

4. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ สมาชิก 33 คน 

5. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สมาชิก 60 คน 

6. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สมาชิก 40 คน 

7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล สมาชิก 180 คน 

8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สมาชิก 73 คน 

9. ต ารวจชุมชน สมาชิก 6 คน 

10. กลุ่มเยาวชน สมาชิก 60 คน 

11. ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า สมาชิก 20 คน 

12. กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม ่ สมาชิก 15 คน 

13. ชมรมผู้สูงอายุต าบลเบิกไพร สมาชิก 220 คน 

14. ชมรมโค กระบือ แพะ แกะ สมาชิก 150 คน 

15. อส.ปปส. สมาชิก 275 คน 

16. กลุ่มแม่บ้านการเกษตร  ม.1 สมาชิก 15 คน 

17. กลุ่มช่างก่อสร้าง ม.1 สมาชิก 9 คน 

18. กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง ม.1 สมาชิก 12 คน 

19. กลุ่มเกษตรทองหนองปรือ ม.2 สมาชิก 210 คน 

20. กลุ่มพัฒนาการเกษตร ม.2 สมาชิก 210 คน 

21. กลุ่มชาใบหม่อน ม.3 สมาชิก 82 คน 

22. กลุ่มปุ๋ยและยา ม.3 สมาชิก 130 คน 

 
 

23. กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.4 สมาชิก 30 คน 

24. กลุ่มปุ๋ยและยา ม.5 สมาชิก 180 คน 
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25. กลุ่มกลองยาว ม.4 สมาชิก 9 คน 

26. กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง  ม.6 สมาชิก 7 คน 

27. กลุ่มท าน้ าพริก ม.6 สมาชิก 20 คน 

28. กลุ่มแคนวง ม.7 สมาชิก 9 คน 

29. กลุ่มปุ๋ยและยา ม.7 สมาชิก 9 คน 

30. กลุ่มปุ๋ยและยา ม.8 สมาชิก 9 คน 

31. กลุ่มท าริบบิ้น  ม.8 สมาชิก 12 คน 

32. กลุ่มปุ๋ยและยา ม.9 สมาชิก 9 คน 

33. กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.9 สมาชิก 9 คน 

34. กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.10 สมาชิก 30 คน 

35. กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ ม.10 สมาชิก 7 คน 

36. กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.11 สมาชิก 7 คน 

37. กลุ่มผลิตก้อนและเพาะเลี้ยง  สมาชิก 8 คน 

38. เห็ดหูหนู ม.11 สมาชิก 11 คน 

39. กลุ่มดนตรี ม.11 สมาชิก 10 คน 

40. กลุ่มพวงหรีดและดอกไม้จันทนม์.11 สมาชิก 10 คน 

41. กลุ่มปุ๋ยและยา ม.11 สมาชิก 74 คน 

42. กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.11 สมาชิก 8 คน 

43. กลุ่มสวัสดิการกองทุนออมวันละ 1 บาท สมาชิก 450 คน 

44. อาสาสมัครทางหลวงชนบท สมาชิก 2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ศักยภาพในต าบล 
  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  จ านวน  34 คน       
 

ตารางที่ 16  แสดงจ านวนบุคลากร แยกตามส่วนราชการต่างๆ 
 

1. ส านักงานปลัดฯ จ านวน 18 คน 

2. กองคลัง จ านวน 5 คน 

3. กองช่าง จ านวน 3 คน 

4. ส่วนการศึกษาฯ จ านวน 8 คน 

 
2) ระดับการศึกษาของบุคลากร   

 

ตารางที่ 17  แสดงระดับการศึกษาของบุคลากร 
 

ระดับการศึกษา พนักงาน
ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ประถมศึกษา - - - - 

มัธยมศึกษา/ปวช. - 1 - 7 

อนุปริญญา/ปวส. 2 - 1 - 

ปริญญาตร ี 11 - 7 2 

สูงกว่าปริญญาตร ี 3 - - - 

รวม 16 1 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 18  แสดงรายชื่อบุคลากรและระดับการศึกษา 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

ส านักงานปลัด อบต. 
1. นางสุดสายสวาท  ชาญปรีชา ปลัด อบต. ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

2. นายพลวัฒน์   ศาระสาลิน รองปลัด อบต. ปริญญาโท พนักงานส่วนต าบล 

3. นางวนิดา  ชมภูพ้ืน จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท พนักงานส่วนต าบล 

4. นางสาวพรรณพัชร  อุ่นทา บุคลากร ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

5. นางจิตติรัตน์  ปากวิเศษ นักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

6. จ่าสิบเอกณัฐพร  มาศศิริทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันและ          
บรรเทาสาธารณภัย 

ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

7. นางปิยาภรณ์  น้อยดี เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

8. สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

9. นายสมศักดิ์  โกญจนารถ นักการภารโรง ม.6 ลูกจ้างประจ า 
10. นางสาวเสมอใจ  ศรัทธาผล ผู้ช่วยบุคลากร ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

11. นางสาวสาวิกา  ศรัทธาผล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

12. นายณพงษ์รัตน์  เหล่าสังข์สุข พนักงานขับรถยนต์ ม.6 พนักงานจ้างทั่วไป 

13. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตรใจ พนักงานจ้างทั่วไป ปริญญาตรี พนักงานจ้างทั่วไป 

14. นางสาวพวงเพ็ญ  ปานน้อย พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 พนักงานจ้างทั่วไป 

15. นางสาวศิริวรรณ  แป้นแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 พนักงานจ้างทั่วไป 

16. นายสมศักดิ์  จันทร์บริบูรณ์ ยาม ม.6 พนักงานจ้างทั่วไป 

17. นายเอนก  จะวะอรรถ คนสวน ม.6 พนักงานจ้างทั่วไป 

18. นายอนันตชัย  แช่มมั่นคง พนักงานจ้างทั่วไป ม.6 พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษา 

หมายเหตุ 
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กองคลัง 
1. นางสาวกิติดารัชต์ พิพัธนะกฤตย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

2. นางสาวแสงเดือน  ง่วนฮวด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

3. นางสาวจิราภรณ์  เหมเปา เจ้าพนักงานพัสดุ ปวส. พนักงานส่วนต าบล 

4. นางสาวสุนีย์  มั่นเอ่ียม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

5. นางสาวกาญจนา  ท้าวญาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและ
บัญชี 

ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

กองช่าง 
1. นายจราวุธ  กาญจนการไกร รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

2. นายวัลลภ  พรมมิ นายช่างโยธา อนุปริญญา พนักงานส่วนต าบล 

3. นายไกรศร  มหาทรัพย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางสาวลดาวัลย์  ศิริเอก นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท พนักงานส่วนต าบล 

2. นางอรุณี  โกมลมุสิก ครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

3. นางสาวมิถุนา  กาประโคน ครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี พนักงานส่วนต าบล 

4. นางเปมิกา  อ่ าพิมพ์ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก         
เด็กอนุบาลและปฐมวัย 

ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

5. นางสาวจันทร์เพ็ญ กระจ่างจร ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก         
เด็กอนุบาลและปฐมวัย 

ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 

6. นางสาวสุวรรณา  ยิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

7. นางสาวกรรณิกา  ผิวแดง ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และปฐมวัย 

ปริญญาตรี พนักงานจ้างทั่วไป 

8. นางสาวขนิษฐา  บุตรน้ าเพ็ชร คนงานทั่วไป ม.6 พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

6.2 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล   
         โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 
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ได้แก่   1)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

   1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านละ  ๆ 2 คน  โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระ
ด ารงต าแหน่ง  4 ปี 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
        (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 

ตารางที่ 19  แสดงรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา หมายเหตุ 

1. นางไกร   พุ่มใบศรี ประธานสภาฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. นายผดุงศักดิ ์ ตนประเสริฐ รองประธานสภาฯ มัธยมศึกษาตอนต้น  

3. นางน้ าค้าง  พรหมณ ี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

4. นายเฉลิมพล  ท้าวญาต ิ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น  

5. นายธรรมรงค์  น้ าฉ่ าใจด ี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

6. นายนะเรศ  อุ่นภักด ี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 มัธยมศึกษาตอนต้น  

7. นายเพริศ  ทองหุ้ม  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

8. นายประสิทธ์ิ  สอสอาด สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ป.4  

9. นายชลอ  ผาสุข สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 มัธยมศึกษาตอนต้น  

10. นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ป.4  

11. นายอัมพวัน  ทองกลอย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 มัธยมศึกษาตอนต้น  

12. นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ปริญญาตรี  

13. นายสง่า  จันทร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา หมายเหตุ 

14. นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ปริญญาตรี  
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15. นายมณเฑียร  อ่ิมบัวจันทร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

16. นายอนุสรณ์  แสงอุทัย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ป.4  

17. นายประเทือง  เจียมอ่อน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ป.5  

18. นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 มัธยมศึกษาตอนต้น  

19. นายจรรย์ธรพงศ์  กันวงศ ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

20. นายพงศ์ภรณ์  จันทร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ม.3  

21. นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

22. นายเข็ม  บุตรน้ าเพชร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 มัธยมศึกษาตอนต้น  

 
2) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

        คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  จากประชาชน   มีวาระ 4 ปี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง 
 

   คณะผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1.บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับแผนพัฒนาต าบล
และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  2.จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  3.รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  
  4.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย  
 

ตารางที่ 20  แสดงรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
หมายเหต ุ

1. นายธรรมรักษ์  บุตรน้ าเพ็ชร นายก อบต.เบิกไพร ม.6  

2. นายไพโรจน์  ศรัทธาผล รองนายก อบต.เบิกไพร ม.6  

3. นายชูชาติ  ตั้งแสงทอง รองนายก อบต.เบิกไพร ม.6  

4. นายอนันต์  สุทธิศรี เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร  ม.6  

 

       6.3 งบประมาณ 

ตารางเปรียบเทียบรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
ปีงบประมาณ 2553 – 2555 



 
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.255 7  –  255 9 )  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร   

                 

                  ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล             หน้าที่    
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รายได้ / รายจ่าย ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 

รับจริง 26,674,309.17 บาท 20,654,121.18 บาท 29,058,037.46 บาท 

จ่ายจริง 23,870,471.01 บาท 17,339,640.02 บาท 24,206,265.68 บาท 

 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ประจ าปีงบประมาณ 2555  จ านวน  

29,058,037.46 บาท   แยกประเภทตามแหล่งที่มาของงบประมาณ  
 

ตารางที่ 21   แสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

1.  รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง จ านวน 471,623.93 บาท 

2.  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให ้ จ านวน 15,767,968.53 บาท 

3.  เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 4,062,173.00 บาท 

4.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 8,756,272.00 บาท 

 
6.4   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบสูง และที่ลาด

เชิงเขา สภาพพ้ืนที่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายพ้ืนที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการผลิตพืชไร่ โดย
อาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก   
   ต าบลเบิกไพร เป็นต าบลที่มีความสงบสุข  เนื่องจากผู้น ามีความเข้มแข็ง  มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ  ความร่วมมือของผู้น าชุมชนดีมาก ตลอดจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นอย่างดี  
สามารถบูรณาการความร่วมมือจาก “บวร”  (บ้าน  วัด  และโรงเรียน)  รวมถึงสถานีอนามัย ได้ดีเยี่ยม 
 
 

****************** 


