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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

1 ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ     
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง       

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบล็อกวาล์ว – หนองโก  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง 430 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,580 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6729˚ E99.5117˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6727˚  E99.5075˚ 

1,161,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านวังตะเคียน-ทุ่งโปุง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง 310 ม.   
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,860 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6306˚ E99.5395˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6328˚ E99.5380˚ 

837,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายสมพงษ์ ดินเขต-
บ้านนายประสิทธิ์  
ศรีนวลจันทร์ หมู่ที่ 4   

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 310 ม.   
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6326˚ E99.5637˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6338˚ E99.5612˚ 

558,000 
อบต.เบิกไพร 

 
 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหน้าวัด-ทางแยก หมู่ที่ 2   

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 180 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.7040˚ E99.5092˚ 
จุดสิ้นสุด N13.7036˚ E99.5108˚       

486,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นบ้านดอนยายหอม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 490 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.7090˚ E99.5281˚ 
จุดสิ้นสุด N13.7114˚ E99.5034˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

882,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายตี๋ ตาดํา-บ้านนาง
เหลือ บ่วงรักษ์  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 560 ม. 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.7045˚ E99.5289˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6996˚ E99.5300˚  

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,260,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายเฉียบ ปิ่นปี  
หมู่ที่ 3 –  ตําบลรางบัว 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง 530 ม.   
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,650 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6280˚ E99.5456˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6232˚ E99.5457˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,192,500 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง 480 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6845˚ E99.5109˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6865˚ E99.5086˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,080,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางระเบียบ  
เอี่ยมสะอาด-สํานักมะเขือ  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 300 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6755˚ E99.5039˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6762˚ E99.5017˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

810,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายบุญชาติ-หนองโก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 400 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6669˚ E99.5114˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6679˚ E99.5085˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

1,080,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองสําโรง-สํานัก
มะเขือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 540 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,240 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6909˚ E99.5046˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6868˚ E99.5039˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

1,500,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายรีสอร์ทภูพนา-สี่แยก 
ปากลึก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 600 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6825˚ E99.5329˚
จุดสิ้นสุด N13.6850˚ E99.5280˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,350,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองยายจ-ูบ้าน 
ชายเนิน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,000 ม. 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6530˚ E99.5510˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6526˚ E99.5601˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

2,250,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายชายเนิน-เขาคันหอก  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 600 ม.   
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6552˚ E99.5480˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6595˚ E99.5504˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

1,350,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายหลุย  จันทร  
หมู่ที่ 1  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 290 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6673˚ E99.5227˚  
จุดสิ้นสุด N13.6698˚ E99. 5222˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

522,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองปรือ –  
หนองตูม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 770 ม. 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,850 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.7071˚ E99.5104˚ 
จุดสิ้นสุด N13.7119˚ E99.5146˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,732,500 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางถาวร-นายพิพัฒน์ 
เทพสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 200 ม. 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6375˚ E99.5496˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6362˚ E99.5485˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

360,000 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายตลาดภูอินทร์-ร.ร.วัดปุา
เขาสัมมะงา หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 740 ม. 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,960 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6329˚ E99.5608˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6356˚ E99.5567˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,332,000 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายประปาหมู่บ้าน-ตลาด 
ภูอินทร์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง 1,000 ม.พื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6303˚ E99.5515˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6302˚ E99.5593˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

2,250,000 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

20 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางจําเนียร หมู่ที่ 3   
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 320 ม.   
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6330˚ E99.5489˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6320˚ E99.5476˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 
 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

576,000 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายสุรเชษฐ์  
ศรีนวลจันทร์-นายประสาน 
สรรพประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช ้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 740 ม. 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,960 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6438˚ E99.5653˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6421˚ E99.5601˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,332,000 
อบต.เบิกไพร 

 
 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

22 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายในไร่-บ้านนายบุญมี  
พุ่มใบศรี หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 270 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6844˚ E99.5114˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6821˚  E99.5102˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

607,500 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายประเทือง ทัศนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6636˚ E99.5049˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6710˚ E99.5072˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

1,800,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางเข้าศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6949˚ E99.5046˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6954˚ E99.5042˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

360,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายพริก-นางเจือ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 550 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6824˚ E99.5326˚
จุดสิ้นสุด N13.6788˚ E99.5355˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

990,000 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

26 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายชายเนิน-เขาน้อย  
หมู่ที่ 10   
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 440 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6519˚ E99.5490˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6510˚ E99.5512˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

792,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายสงวน-นางพร  
หมู่ที่ 10   
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 230 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6530˚ E99.5510˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6526˚ E99.5601˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

414,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายแฟูบ-ทุ่งยืด  
หมู่ที่ 11   

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 200 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6544˚ E99.5304˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6582˚ E99.5307˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

540,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหน้าวัดปุา
เขาสัมมะงา-โรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง 340 ม.   
จุดเร่ิมต้น N13.6333˚ E99.5555˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6359˚ E99.5565˚ 

1,122,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายศาลา
อเนกประสงค์   
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 600 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6791˚ E99.5477˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6844˚ E99.5478˚ 

1,650,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหลังสถานี
อนามัยบ้านเบิกไพร  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 100 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6579˚ E99.5159˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6580˚ E99.5168˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

220,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายวัดหนองศาล
เจ้าเช่ือมถนน ทางหลวงชนบท 
หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6797˚ E99.5364˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6800˚ E99.5380˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
สะอาด ทองเอีย-นางปราณี 
ทับมณี  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง 500 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6362˚ E99.5359˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6375˚ E99.5350˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

825,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนายย้อย 
แก้วจินดา-บ้านนายตี๋ ตาดํา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 500 ม.   
จุดเร่ิมต้น N13.7053˚ E99.5245˚ 
จุดสิ้นสุด N13.7045˚ E99.5290˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

1,100,000 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนายวิชิต 
คําสําอางค์  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง  4 ม. ระยะทาง 200 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6786˚ E99.5460˚
จุดสิ้นสุด N13.6773˚ E99.5458˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

440,000 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายบ้านนายเหลือ  
กล่อมวงค์  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6781˚ E99.5476˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6770˚ E99.5481˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

440,000 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

37 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สายบ้านนางลํายอง รุ่งธรรม
ตระกูล  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 220 ม. จุดเริม
ต้น N13.6557˚ E99.5155˚   จุดสิ้นสุด 
N13.6537˚ E99.5152˚ 

224,400 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

38 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
สายบ้านนางระเบียบ-วัด 
เบิกไพร  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 1,170  ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6630˚ E99.5063˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6582˚ E99.5147˚ 

514,800 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร  

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

39 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สายบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์-บ้าน
นางบัว  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 380 ม.   
จุดเร่ิมต้น N13.6333˚ E99.5653˚
จุดสิ้นสุด N13.6330˚ E99.5689˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

228,000 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

40 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
สายบ้านนายชัย สวัสดิผล- 
เขาน้อยบุญทวี  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 6  ม. ระยะทาง 1,500  ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6944˚ E-99.5041˚
จุดสิ้นสุด N-13.6914̊  E-99.4931̊  

0 
อบต.เบิกไพร 

 

990,000 
อบต.เบิกไพร  

0 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

41 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
สายบ้านนางสมบุญ เนื่องหวย 
– บ้านนายอิง ไพรเขียว  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง  
4 ม. ระยะทาง 800 ม. หนา 0.35 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6627˚ E99.5403˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6685˚ E99.5402˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

352,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

42 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ
สายบ้านนายสละ แก้วคําสิน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 460 ม.   
จุดเร่ิมต้น N13.7061˚ E99.5168˚
จุดสิ้นสุด N13.7024˚ E99.5174˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

202,400 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

43 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
สายหน้าฟาร์มหมู-บ้านผู้ช่วย
ชิต หมู่ที่ 5   

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 1,750 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6803˚ E99.5562˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6679˚ E99.5602˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

962,500 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

44 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ 
สายหนองกราบพระ – บ้าน 
ปูาตุ๊ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง 780  ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6757˚ E99.5006˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6820˚ E-9.4982˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

 

0 
อบต.เบิกไพร  

343,200 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

45 ก่อสร้างถนนหินคลุกยกระดับ
สายศาลเจ้า-ฝายเก็บน้ํา  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,400 ม. 
จุดเร่ิมต้น N-13.7039˚ E-99.5071˚ 
จุดสิ้นสุด N-13.7071˚ E-99.4952˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

1,260,000 
อบต.เบิกไพร 

  

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

46 ก่อสร้างถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ
สายศาลาอเนกประสงค์   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

ขนาดกว้าง 5  ม. ระยะทาง 1,170 ม.   
จุดเร่ิมต้นN13.6400˚ E99.5658˚
จุดสิ้นสุด N13.6390˚ E99.5563˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

555,750 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

47 ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือ 
หินคลุก 

เพื่อให้ถนนสาธารณะได้รับการบํารุง 
ดูแล ซ่อมแซม และรักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนสาธารณะภายในตําบล 500,000 
อบต.เบิกไพร 

 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

 

ถนนสาธารณะได้รับการบํารุง ดูแล 
ซ่อมแซม และรักษาให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
48 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับการ 

ถ่ายโอนภารกิจ 
เพื่อให้ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
ได้รับการบํารุง ดูแล ซ่อมแซม และ
รักษาให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 

จํานวน 6 สาย 250,000 
อบต.เบิกไพร 

250,000 
อบต.เบิกไพร 

250,000 
อบต.เบิกไพร 

ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
ได้รับการบํารุง ดูแลและ ซ่อมแซม
ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 

อบต.เบิกไพร/ 
ทางหลวง
ชนบท 

49 วางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก เพื่อให้ถนนไม่เกิดน้ําท่วมขังและใช้
งานได้ปกติ 

รอบศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 คสล.ø 
1.00 ม. 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ถนนไม่เกิดน้ําท่วมขังและใช้งานได้
ปกติ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค        

50 เปลี่ยนท่อประธานประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 pvc ขนาด 
ø 3 นิ้ว 
พิกัดN-13.6548˚E-99.5137˚ 

800,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

51 เปลี่ยนท่อประธานประปา 
พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 pvc ขนาด 
ø 2 นิ้ว 
พิกัดN-13.6548˚E-99.5137˚ 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

52 เปลี่ยนท่อประธานประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 pvc ขนาด 
ø 3 นิ้ว 
พิกัด N-13.6381˚ E-99.5493˚ 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

53 เปลี่ยนท่อประธานประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 pvc ขนาด 
ø 3 นิ้ว 
พิกัด N-13.6332˚ E-99.5650˚ 

400,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

54 เปลี่ยนท่อประธานประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 pvc ขนาด 
ø 3 นิ้ว 
พิกัด N-13.6810˚ E-99.5390˚ 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

55 เปลี่ยนท่อประธานประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 pvc ขนาด 
ø 3 นิ้ว 
พิกัด N-13.6832˚ E-99.5172˚ 

800,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

56 ปรับปรุงท่อประธานประปา 
พร้อมถังแรงดัน 

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
พิกัด N-13.6555˚ E-99.5019˚ 

600,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

57 เปลี่ยนท่อประธานประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 pvc ขนาด 
ø 3 นิ้ว 
พิกัด N-13.6741˚ E-99.5274˚  

500,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

58 เปลี่ยนท่อประธานประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 pvc ขนาด 
ø 3 นิ้ว 
พิกัด N-13.6480 E-99.5267 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิต
น้ําประปาแจกจ่ายให้ประชาชน
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

59 ติดต้ังระบบกรองน้ําดื่มประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําที่สะอาดบริโภค หมู่ที่ 8 พิกัด N13.6935˚ E99.5143˚ 500,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีน้ําที่สะอาดบริโภค ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

60 ขุดลอกลําห้วย บ่อน้ํา และ 
สระน้ําสาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ 
เกษตรอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 

ลําห้วย บ่อน้ํา และสระน้ํา 
สาธารณะทั้งตําบล 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการเกษตร
อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
61 ขุดบ่อน้ําตื้น เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ 

เกษตรอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 
11 หมู่บ้าน 100,000 

อบต.เบิกไพร 
100,000 

อบต.เบิกไพร 
100,000 

อบต.เบิกไพร 
เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการเกษตร
อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

62 ติดต้ังถังกรองน้ําประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค บริเวณหน้าวัด หมู่ที่ 2 
พิกัด N13.7042˚ E99.5103˚ 

70,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

63 ปรับปรุงซ่อมแซมถังน้ําประปา เพื่อให้ถังน้ําประปาใช้งานได้ตามปกติ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ ดินเขต หมู่ที่ 4 
พิกัด N13.6332˚ E99.5650˚ 

400,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ถังน้ําประปาใช้งานได้ตามปกติ ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

64 ก่อสร้างฝายตามแบบ
มาตรฐาน มข. 2527 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

จํานวน  1  แห่ง 800,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

แหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
65 ขุดลอกสระน้ําพร้อมคลอง 

ส่งน้ํา 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการ 
เกษตรอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 

หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 380 ม. ลึก 
2.50 ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6968˚ E99.5009˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6954˚ E99.5042˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

600,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

เกษตรกรมีน้ําเพื่อทําการเกษตร
อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

66 เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 10 
พิกัด N13.6526˚ E99.5604˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

400,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

67 เจาะบ่อบาดาล พร้อมสร้างหอ
ถังแชมเปญ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค บริเวณสระหลวงเก่า หมู่ที่ 4 
พิกัด N13.6352˚ E99.5657˚ 

0 
อบต.เบิกไพร 

400,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีน้ําไว้อุปโภคบริโภค ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

68 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างทั่วถึง ปีละ  2  แห่ง 1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

69 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง 
บริการสาธารณะ มีน้ําสะอาดเพื่อ 
อุปโภคบริโภค 

ครอบครัวที่ยังไม่มีน้ําประปา 
ใช้ทั้ง  11  หมู่บ้าน 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง 
บริการสาธารณะ มีน้ําสะอาดเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
70 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้านและบ่อบาดาล 
เพื่อให้กิจการประปาหมู่บ้านดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้านและบ่อบาดาล  
ทั้ง 11 หมู่บ้าน 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

กิจการประปาหมู่บ้านดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
71 บูรณะซ่อมแซมถังเก็บน้ําฝน

แบบ ฝ.ต่าง ๆ 
เพื่อให้ภาชนะเก็บน้ําฝนสามารถกัก
เก็บน้ําได้ตามปกติ 

ถังเก็บน้ําฝนในทั้ง 11 หมู่บ้าน 30,000 
อบต.เบิกไพร 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

ภาชนะเก็บน้ําฝนสามารถกักเก็บน้ํา
ได้ตามปกติ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
72 ถมคันสระน้ําทุ่งเขาหลวง 1.เพื่อให้สระน้ําสามารถกักเก็บน้ําได้

ปริมาณที่มากขึ้น 
2.เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก 

สระน้ําทุ่งเขาหลวงหมู่ที่ 5 0 
อบต.เบิกไพร 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

1. สระน้ําสามารถกักเก็บน้ําได้
ปริมาณที่มากขึ้น 
2. ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

73 ซ่อมแซม บํารุงรักษาหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 

เพื่อให้หอกระจายข่าวสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

จํานวน  11  หมู่บ้าน 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

หอกระจายข่าวสามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

74 ขยายเขตไฟฟูาไปยังครัวเรือน
ของประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูาใช้ตาม
บ้านเรือนสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟูา
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้
กระแสไฟฟูานําไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 

จํานวน  11  หมู่บ้าน 500,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนได้มีไฟฟูาใช้ตาม
บ้านเรือนสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟูา
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

75 ขยายระบบจําหน่ายไฟฟูา
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีกระแสไฟฟูาเพียงพอต่อการ
ผลิตประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 พิกัด N13.6555˚ E99.5019˚ 100,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประปาหมู่บ้านมีกระแสไฟฟูา
เพียงพอต่อการผลิตน้ําประปา 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

76 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะตาม
แนวถนน ทางแยก วงเวียน 

1.เพื่อให้ไฟฟูาสาธารณะสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

จํานวน  11  หมู่บ้าน 1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

ไฟฟูาสาธารณะสามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการ       

77 ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.เบิกไพร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การติดต่อราชการ 

จํานวน 1 แห่ง 500,000 
อบต.เบิกไพร 

0  
อบต.เบิกไพร 

0  
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
78 ต่อเติมหรือปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
เพื่อให้ศาลาเอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้านสามารถใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมของหมู่บ้านได้
ตามปกติ 

ศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน  
จํานวน 11 หมู่บ้าน 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

ศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน
สามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของหมู่บ้านได้ตามปกติ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 

79 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.เบิกไพร 

เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อจํานวนเด็ก  

จํานวน 1 ศูนย์ 600,000    
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

เด็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
80 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.

เบิกไพร 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การติดต่อราชการ และสถานที่
ราชการร่มรื่น สวยงาม 

จํานวน 1 แห่ง 1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ และสถานที่ราชการร่ม
รื่น สวยงาม 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

               ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา   (รายละเอียดโครงการพัฒนา)                                                                                                        หน้าที่   
  

77 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

2 ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)    
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ        
81 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพประเภทต่างๆ 

ให้กับประชาชนและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพใน 11 หมู่บ้าน 50,000 
อบต.เบิกไพร 

 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

 

ประชาชนมีความรู้ในด้านวิชาชีพ
ต่างๆ และสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

82 สมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยากจน
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนําไปลงทุน
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มอาชีพในตําบลเบิกไพร 110,000 
อบต.เบิกไพร 

110,000 
อบต.เบิกไพร 

110,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนที่ยากจนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพื่อนําไปประกอบอาชีพ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

83 การส่งเสริมการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร 

เพื่อจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
เกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตรชนิดต่างๆ 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

เกษตรกรมีความรู้ในการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ 
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/  
สนง.เกษตรฯ 

84 ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองใน
การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้ให้ประชาชนได้รับความรู้
แนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มอาชีพใน 11 หมู่บ้าน 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ในการประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีความรู้แนวปฏิบัติใน
การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม      
85 จัดประชุมสัมมนาคนพิการ 1. เพื่อให้คนพิการได้พบปะแลก 

เปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน  
2. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้ดีขึ้น 

จํานวน 2 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1. คนพิการได้พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน  
2. คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/

สมาคมคน
พิการ 

86 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในหมู่บ้านและตําบล 

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะ
บูรณาการจากทุกชุมชน /หมู่บ้าน 

จํานวน    1   ศูนย ์ 10,000 
พมจ.ราชบุร ี

10,000 
พมจ.ราชบุร ี

10,000 
พมจ.ราชบุร ี

ศพค.เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนา
สถาบันครอบครัว สามารถพัฒนา
ปูองกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
ในชุมชน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 
พมจ.ราชบุรี 

87 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและพิทักษ์
คุ้มครองแก่สตรี เด็ก เยาวชน
และครอบครัว 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้การ
ช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครองแก่สตรี 
เด็ก เยาวชนและครอบครัว 

จํานวน 1 ศูนย ์ 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

สตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ได้รับการช่วยเหลือ พิทักษ์ และ
คุ้มครอง 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

88 การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว และกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว 

จํานวน    1    ครั้ง 80,000 
อบต.เบิกไพร 

80,000 
อบต.เบิกไพร 

80,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว  
2. ประชาชนมีครอบครัวที่อบอุ่น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

89 ส่งเสริมบทบาทและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
ตําบลเบิกไพร 

เพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้กับ
สตรีอาสาพัฒนา  

จํานวน 1 ครั้ง 70,000 
อบต.เบิกไพร 

70,000 
อบต.เบิกไพร 

70,000 
อบต.เบิกไพร 

สตรีอาสาพัฒนาตําบลเบิกไพรมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

90 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุ จํานวน   650 คน 5,000,000  
กรมส่งเสริมฯ 

5,000,000  
กรมส่งเสริมฯ 

5,000,000  
กรมส่งเสริมฯ 

ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอแก่การยัง
ชีพ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

91 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีรายได้พียงพอแก่
การยังชีพ 

คนพิการ จํานวน  200  คน 1,200,000 
กรมส่งเสริมฯ 

1,200,000 
กรมส่งเสริมฯ 

1,200,000 
กรมส่งเสริมฯ 

คนพิการมีรายได้พียงพอแก่การยัง
ชีพ 

สนง,ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

92 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเอดส์มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

ผู้ปุวยโรคเอดส์ จํานวน  10  คน 60,000 
อบต.เบิกไพร 

60,000 
อบต.เบิกไพร 

60,000 
อบต.เบิกไพร 

ผู้ปุวยโรคเอดส์มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

93 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน 
(อผส.) 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาท
อาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุและ
คนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จํานวน 30 คน 55,000 
อบต.เบิกไพร 

55,000 
อบต.เบิกไพร 

55,000 
อบต.เบิกไพร 

อผส.ต.เบิกไพร สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี   

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

94 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
เบิกไพร 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลเบิกไพร 

จํานวน  1 กองทุน 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เบิกไพร
สามารถดําเนินกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านนันทนาการ        

95 จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจํา
หมู่บ้านและเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งสําหรับชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ใน 
การออกกําลังกาย 
2.เพื่อให้เยาวชนมีทักษะด้านกีฬา 

จํานวน  11  หมู่บ้าน 1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

1,000,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออก
กําลังกาย 
2. เยาวชนมีทักษะด้านกีฬา 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

96 ก่อสร้างลานกีฬาประจํา
หมู่บ้าน  

1. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สําหรับ
ออกกําลังกาย 

จํานวน  11  หมู่บ้าน 200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีสถานที่สําหรับออก
กําลังกาย 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
97 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 

ต้านยาเสพติด 
1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในชุมชนและนอกชุมชนกับ
โรงเรียน 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรงและพัฒนาตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด 

นักเรียนและประชาชน 
จํานวน 1,000 คน 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนเทิดพระเกียรติและ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. ชุมชนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน 
3. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

98 อุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน
สหสัมพันธ ์

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
”รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” 
3. เพื่อสร้างความสมานฉันท์ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

นักเรียนในกลุ่มสหพัฒนาจํานวน  9 
โรงเรียน 

70,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

70,000 
อบต.เบิกไพร 

1. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. นักเรียน”รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” 
3. นักเรียนเกิดความสมาน ฉันท์
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร / 
ร.ร..ทั้ง 4 แห่ง 

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา        
99 
 

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุ
อุปกรณ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมีสื่อการเรียนและวัสด ุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัย 

จํานวน 3 ศูนย ์ 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

เด็กเล็กมีสื่อการเรียนและวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัย 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

100 สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่
มีคุณประโยชน์อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนในเขตตําบลเบิกไพรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เบิกไพร 

1,800,000 
อบต.เบิกไพร 
กรมส่งเสริมฯ 

1,800,000 
อบต.เบิกไพร 
กรมส่งเสริมฯ 

1,800,000 
อบต.เบิกไพร 
กรมส่งเสริมฯ 

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี
คุณประโยชน์อย่างเพียงพอ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 
/กรมส่งเสริม 

101 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมตาม
หลักเกณฑ ์

โรงเรียนในเขตตําบลเบิกไพรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต . เบิกไพร 

1,000,000 
กรมส่งเสริมฯ 

1,000,000 
กรมส่งเสริมฯ 

1,000,000 
กรมส่งเสริมฯ 

นักเรียนได้ดื่มนมตามหลักเกณฑ์ ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 
/กรมส่งเสริม 

102 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมร่วมกันเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินรู้รัก
สามัคคี 

จํานวน   1    ครั้ง 200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

เด็กได้ทํากิจกรรมร่วมกันเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินรู้รักสามัคคี 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
103 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

เด็กและเยาวชน 
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

จํานวน   11  หมู่บ้าน 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา 
2 .เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข             
104 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลเบิกไพร 
1.เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

จํานวน  1   ครั้ง 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

1. การดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

105 ควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก
แบบบูรณาการ 

1. เพื่อลดอัตราการปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพื่อควบคุมและปูองกันแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

จํานวน  11  หมู่บ้าน ลดอัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. 
อัตราปุวยต่อประชากรแสนคนลดลงร้อยละ 
20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนตระหนักถึงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยให้ความ
ร่วมมือในการกําจัดลูกน้ํายุงลายบ้าน
ตนเองทุกสัปดาห์ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 

106 ปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ใน
ชุมชน 

1. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เร่ืองเอดส์และเพศแก่เยาวชนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรณรงค์
สร้างกระแสสังคมเร่ืองโรคเอดส์แก่
สาธารณชน ทั้งในชุมชนและสังคม
ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและ
วิทยากรชุมชนด้านเอดส์อย่างต่อเนื่อง 
นําไปสู่การทํางานปูองกันเอดส์ในกลุ่ม
เยาวชนให้ได้รับบริการที่เป็นมิตรกับ
เยาวชนอย่างทั่วถึง 
4. การอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน 
และได้รับบริการช่วยเหลือจาก อบต.
ตามเกณฑ์ท่ีได้รับรายเดือน 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 30,000 
อบต.เบิกไพร 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

1. เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองโรคเอดส์ อย่างถูกต้อง 
2. ผู้ปุวยโรคเอดส์เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน และกล้าเปิดเผยตัวเพื่อรับ
เงินช่วยเหลือจาก อบต.เบิกไพร 
3. ลดอัตราการปุวย/ตายจากโรค
เอดส์ในชุมชน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/

รพ.สต. 
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ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
107 คัดกรองโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตในชุมชน 
1. เพื่อเป็นการเฝูาระวังและค้นหา
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 
2. เพื่อลดอัตราการปุวยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
3. ลดอัตราการตายของโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 21,000 
อบต.เบิกไพร 

21,000 
อบต.เบิกไพร 

21,000 
อบต.เบิกไพร 

1.ประชาชน 35 ปีขึ้นไป ได้รับการ
ตรวจค้นหาโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน 
2. ประชาชน 35 ปีขึ้นไป ได้รับ
ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน 
3. ลดอัตราการตายจากโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 

108 อาหารปลอดโรคผู้บริโภค
ปลอดภัย 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร/
แผงลอยจําหน่ายอาหาร,เจ้าของร้าน
ชําจําหน่ายอาหารสด และเจ้าของ
กิจการหรือผู้ดูแลตลาดนัดในตําบล
เบิกไพรมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
สุขาภิบาล 
2. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
3. เพื่อลดอัตราปุวยด้วยโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของประชาชนในพื้นที่
ตําบลเบิกไพร 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผง
ลอยจําหน่ายอาหาร,เจ้าของร้านชํา
จําหน่ายอาหารสด และเจ้าของ
กิจการหรือผู้ดูแลตลาดนัดในตําบล
เบิกไพรมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
สุขาภิบาล 
2. กลุ่มเปูาหมายสามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 
3. ลดอัตราปุวยด้วยโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเบิกไพร 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 

109 ชุมชนเบิกไพรปลอดขยะ 1. เพื่อลดพาหะแพร่เชื้อโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 
2. เพื่อให้ชุมชนเบิกไพรมีถังแยะขยะ 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 55,000 
อบต.เบิกไพร 

55,000 
อบต.เบิกไพร 

55,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนไม่ปุวยด้วยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร และปลอดแหล่ง
แพร่พันธุ์แมลงวันนําโรค 
2. ประชาชนกําจัดขยะถูกวิธี 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 

110 ปูองกันการต้ังครรภ์ของวัยรุ่น
ในชุมชน 

1. เพื่อปูองกันปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัย
ของวัยรุ่น 
2. เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องวิธีการ
คุมกําเนิด 
3. เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่อง
เพศศึกษาอย่างถูกต้อง 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1. สตรีตั้งครรภ์ในวัยสมควร 
2. วัยรุ่นมีความรู้เรื่องวิธีการ
คุมกําเนิด 
3. วัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศศึกษา
อย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
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ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
111 สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย

และสุขภาพใจที่ดี ส่งผลให้มีอายุยืน
ยาว 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 22,000 
อบต.เบิกไพร 

22,000 
อบต.เบิกไพร 

22,000 
อบต.เบิกไพร 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจที่ดี ส่งผลให้มีอายุยืนยาว 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
112 ควบคุมปูองกันโรคไข้หวัดสาย

พันธุ์ใหม่ 
1. เพื่อให้ประชาชนเฝูาระวังการ
ระบาดของโรคและมีความรู้เรื่องโรค
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม ่
2. เมื่อมีการระบาดของโรคสามารถรู้
วิธีปูองกัน 

จํานวน11  หมู่บ้าน 30,000 
อบต.เบิกไพร 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนในตําบลเบิกไพร 
ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดสายพันธุ์
ใหม่  
2. เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรค 
ประชาชนมีการใช้หน้ากากทุกคน 

อบต.เบิกไพร/ 
รพ.สต./ 

สนง.ปศุสัตว์ 

113 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเหมาย 

1. เพื่อเป็นการเฝูาระวังและค้นหา
ผู้ปุวยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นมในสตรี 
2. เพื่อลดอัตราการตายจากโรคมะเร็ง
ปากมดและมะเร็งเต้านมในสตรี 

สตรีอายุ 30 – 60 ปี ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก 

35,000 
อบต.เบิกไพร 

35,000 
อบต.เบิกไพร 

35,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อัตราการตายจากโรคมะเร็งปาก
มดลูกลดลง 
2. สตรีวัยเจริญพันธุ์ในเขต
รับผิดชอบทุกคนสามารถตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 

114 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้
มีความรู้ในการดูแลปูองกันโรค 
2. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน 
3. เพื่อจัดบริการในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตัว
ด้านการดูแลสุขภาพ แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในหมู่บ้านและเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ใน
หมู่บ้าน จากศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานได้อย่างทั่วถึง 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
 

115 อบรมผู้นํานักเรียนด้านส่งเสริม
สุขภาพ 
 

เพื่อสร้างผู้นํานักเรียนด้านส่งเสริม
สุขภาพที่มีความรู้และทักษะในด้าน
ส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนนักเรียน 
ครอบครัว และตัวอย่างที่ดีของชุมชน 

รุ่นที่ 1 กลุ่มเปูาหมายนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร 2 วัน 
จํานวน 80 คน 
รุ่นที่ 2  กลุ่มเปูาหมายนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 หลักสูตร 2 วัน จํานวน 20 คน 

14,400 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

14,400 
อบต.เบิกไพร 

นักเรียนที่ได้รับการอบรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพมีความรู้และทักษะ
ในด้านส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
เพื่อนนักเรียน ครอบครัว และเป็น
ตัวอย่างที่ดีของชุมชน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
 

116 ใส่ใจผู้สูงวัยก้าวสู่ปีใหม่อย่าง
มั่นคง 

เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน
เบื้องต้นและหาทางปูองกันแก้ไข 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพในเบื้องต้นและปูองกัน
แก้ไขโรคได้ทันท่วงที 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 
พมจ.ราชบุรี 
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ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
117 ควบคุมปูองกันโรค 

พิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคในสัตว์เลี้ยง 

1. เพื่อฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้สุนัข และลดการเกิดโรคติดต่อจาก
สุนัข 
2. เพื่อฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสัตว์เลี้ยง 
เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ให้มีสุขภาพ 
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปุวยเป็นโรค 
ปากเปื่อย เท้าเปื่อย และจําหน่ายได้ใน
ราคาสูง 
3. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความ 
สําคัญในการควบคุมปูองกันโรคติดต่อ
ในสัตว ์

สุนัข จํานวน 3,000 ตัว 
โค กระบือ แพะ แกะ จํานวน 2,000 ตัว 
จาก  11 หมู่บ้าน 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

1. สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า และลดอัตราการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 
2. สัตว์เล้ียง เช่น โค กระบือ แพะ 
แกะ ได้รับวัคซีนปูองกันโรคทําให้มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปุวยเป็น
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย และ
จําหน่ายได้ในราคาสูง 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความ 
สําคัญในการควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อในสัตว ์

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
และ 

สนง.ปศุสัตว์ 

118 อุดหนุนศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อให้ประชาชนได้มีการดูแลสุขภาพ
กันเอง โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนในหมู่บ้านเป็นศูนย์ปฏิบัติงาน 

สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการ
ให้บริการสาธารณสุขในหมู่บ้านทั้ง 
11  หมู ่

110,000 
อบต.เบิกไพร 

110,000 
อบต.เบิกไพร 

110,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนได้มีการดูแล สุขภาพ
กันเอง โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจําอยู่ในหมู่บ้าน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
119 ส่งเสริมบทบาทและพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 

เพื่อส่งเสริมให้ อสม.รู้จักบทบาทใน
การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

อสม.รู้จักบทบาทในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
120 การแพทย์ฉุกเฉิน 1. เพื่อจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน 2. 

เพื่อจัดตั้งศูนย์และอาสาสมัคร
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ศูนย์และอาสาสมัครปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

รพ.สต. 
121 จัดซื้อรถปฏิบัติการพร้อม

อุปกรณ์ภายในรถการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1. เพื่อจัดซื้อรถปฏิบัติการพร้อม
อุปกรณ์ภายในรถการแพทย์ฉุกเฉินใน
การช่วยเหลือประชาชน 

จํานวน 1 คัน 0 
อบต.เบิกไพร 

1,500,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

รถปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ภายใน
รถการแพทย์ฉุกเฉินในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

 
122 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 1. เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

สําหรับใช้ในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จํานวน 1 เครื่อง 80,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

เครื่องพ่นหมอกควันสําหรับใช้ใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออก 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย       
123 ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาส 
เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย 

จํานวน 5 หลัง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
124 อบรมพัฒนาเสริมสร้าง

ครอบครัวเข้มแข็งและห่างไกล
ยาเสพติด 

เพื่อให้สถาบันครอบครัวได้ร่วมกัน
เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง
และห่างไกลจากยาเสพติด 

จํานวน 1 ครั้ง 70,000 
อบต.เบิกไพร 

70,000 
อบต.เบิกไพร 

70,000 
อบต.เบิกไพร 

สถาบันครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
และห่างไกลจากยาเสพติด 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

125 แข่งขันกีฬาในระดับตําบล 
อําเภอ จังหวัด 

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ออก
กําลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้าง
ความสามัคคี และแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ตําบล 

จํานวน 10 ครั้ง 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลัง
กาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความ
สามัคคี และลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในหมู่บ้าน ตําบล 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

126 ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติด 

เด็กนักเรียนจํานวน 4 โรงเรียน 60,000 
อบต.เบิกไพร 

60,000 
อบต.เบิกไพร 

60,000 
อบต.เบิกไพร 

อบต.สามารถหยุดยั้งและลดระดับ
การขยายตัวของปัญหายาเสพติด 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

127 อุดหนุนอําเภอจอมบึงตาม
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  
2. เพื่อทําลายโครงสร้างเครือข่าย
การค้ายาเสพติดและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จํานวน  1 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

อําเภอจอมบึงเกิดความเข้มแข็ง
และจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

อําเภอจอมบึง 
/สนง.ปลัด 

 อบต.เบิกไพร 

128 รณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1. เพื่อรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
2. เพื่อทําลายโครงสร้างเครือข่าย
การค้ายาเสพติดและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จํานวน  1 ครั้ง 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

ตําบลเบิกไพรเกิดความเข้มแข็งและ
จัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้อย่างยั่งยืน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

129 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการของรัฐบาล 

เพื่อให้การดําเนินการตามโครงการ
ของรัฐบาล เช่น การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดดําเนินการไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

จํานวน  1 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

การดําเนินการตามโครงการของ
รัฐบาล เช่น การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดสําเร็จตาม
เปูาหมาย 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

130 กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดิน  

จํานวน 4 กองทุน 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

กองทุนฯดําเนินงานสําเร็จตาม
เปูาหมาย และหมู่บ้านมีความยั่งยืน 

อบต.เบิกไพร/ 
กองทุนแม่ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
3 ยุทธศาสตร์ที ่3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย      

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน     
131 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ซ่อมแทนตําแหน่งที่ว่าง 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ระดับต่างๆ 

จํานวน 3 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1. การเลือกตั้งซ่อมแทนตําแหน่งที่
ว่างประสบความสําเร็จ 
2. การเลือกตั้งในระดับต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

132 พัฒนาประชาธิปไตยและ
พัฒนาระบบการเลือกตั้ง 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนา
ระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประชาธิปไตยและระบบการ
เลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น     
133 การมีส่วนร่วมในการประชุม

สภาท้องถิ่น 
1. เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาฯ 
2. เพื่อให้ประชาชนติดตามอ่าน
รายงานการประชุมสภาฯ 

จํานวน 4 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 
อบต.มากขึ้น2. ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

134 การมีส่วนร่วมในการจัดทํา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ประชาชนร่วมเสนอการทํา
ข้อบัญญัติตําบล 
2. เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและติดตามข้อบัญญัติ อบต. 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของ อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองมากขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

135 การมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ประชาชนเสนอปัญหาและ
ความต้องการของตนเองและชุมชน 
2. เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนพัฒนาของ อบต. 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของ อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองมากขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

136 การมีส่วนร่วมในการเงิน/บัญช ี 1. เพื่อให้ประชาชนติดตามอ่านสรุป
รายงานรายรับ – รายจ่ายของอบต. 

จํานวน 12 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

อบต.เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารงาน  

ส่วนการคลัง 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
137 การมีส่วนร่วมในการจัดทํา

งบประมาณรายจ่าย 
1. เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุมสภาฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม 
2. เพื่อให้ประชาชนร่วมติดตามอ่าน
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของ อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองมากขึ้นรายจ่ายเพิ่มเติม 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

138 การมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

1. เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์สอบราคา การประกวด
ราคาของ อบต. 
2. เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จํานวน 40 คน 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของ อบต.มากขึ้น 
2. ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ส่วนการคลัง 
อบต.เบิกไพร 

139 การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล 

1. เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิคัดเลือก
ผู้แทนชุมชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของ อบต. 
2. เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของ อบต. 
3. เพื่อให้ประชาชนติดตามอ่าน
รายงานประจําปีของ อบต. 

จํานวน   3 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1. การดําเนินงานของ อบต.เป็นไป
ตามแผนพัฒนาที่วางไว ้
2. อบต.มีความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
140 จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 
1.เพื่อให้บริการน้ําอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ํา 
2.เพื่อใช้ในงานปูองกันบรรเทา- 
สาธารณภัย 

ขนาด 6,000 ลิตร 
จํานวน  1  คัน 

2,600,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

1.ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค 
2.อบต.สามารถปูองกันและระงับสา
ธารณภัยได้ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

141 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ  
อปพร. 

1. เพื่อให้ อปพร. รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 
2. เพื่อให้ อปพร.บําเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

จํานวน 40 คน 100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อปพร.รู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 
2. อปพร.บําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

142 ฝึกอบรมให้ความรู้และ
ดําเนินการฝึกซ้อมแก่
ประชาชนในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันภัยพิบัต ิ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมี
ประสบการณ์ รวมทั้งสามารถปูองกัน
และระงับสาธารณภัยได ้

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกัน 
2. ประชาชนมีความรู้และมี
ประสบการณ์ สามารถปูองกันและ
ระงับสาธารณภัยได ้

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

143 จัดตั้งศูนย์วิทยุ อปพร. 1. เพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร
กับ อปพร. ให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

จํานวน 1 ศูนย์ 50,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.สามารถติดต่อสื่อสารกับ อป
พร.ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
144 ตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบน

ถนนเกิดความปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จํานวน 1 ครั้ง 15,000 
อบต.เบิกไพร 

15,000 
อบต.เบิกไพร 

15,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเกิด
ความปลอดภัยในการคมนาคมช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

145 ตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบน
ถนนเกิดความปลอดภัยในการ
คมนาคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

จํานวน 1 ครั้ง 15,000 
อบต.เบิกไพร 

15,000 
อบต.เบิกไพร 

15,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเกิด
ความปลอดภัยในการคมนาคมช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

146 ติดต้ังไฟกระกระพริบตามทาง
ร่วมทางแยกภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน 

ทางร่วมทางแยกของ  11 หมู่บ้าน 200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

147 ติดต้ังปูายเตือนภัยทางถนน เพื่อให้ประชาชนเกิดความระมัดระวัง
ในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนเกิดความระมัดระวังใน
การใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

4 ยุทธศาสตร์ที ่4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว      
4.1 แนวทางการพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น        
148 จัดทําแผนแม่บทชุมชน 1. เพื่อให้ทราบปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาตําบล 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.ทราบถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2. อบต.มีข้อมูลที่ดีสําหรับวางแผน
พัฒนาตําบล 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

149 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 1. เพื่อให้ทราบปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 55,000 
อบต.เบิกไพร 

55,000 
อบต.เบิกไพร 

55,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.ทราบถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2. อบต.มีข้อมูลที่ดีสําหรับการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

4.2  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยี        
150 ปรับปรุงและขยายเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตตําบล 
1. เพื่อให้ อบต.เบิกไพร มีช่องทาง
สําหรับติดต่อสื่อสารในระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย 
2. เพื่อให้บุคลากรเป็นคนทันโลกทัน
เหตุการณ์  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น 

ห้องประชุมสภา, ห้องคณะผู้บริการ, 
ศรช.ต.เบิกไพร และ อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.เบิกไพร มีช่องทางสําหรับ
ติดต่อสื่อสารในระบบอินเตอร์เน็ตที่
ทันสมัย 

2. 2. บุคลากรเป็นคนทันโลกทัน
เหตุการณ์  สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

4.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน        
151 ให้บริการตามโครงการ

อินเทอร์เน็ตตําบล 
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ 
2. เพื่อให้บริการข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของ
ตําบล 

จํานวน 1 ศูนย ์ 60,000 
อบต.เบิกไพร 

60,000 
อบต.เบิกไพร 

60,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ผู้ประกอบการสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ 
2. อบต.ได้ข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของ
ตําบล 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

4.4 แนวทางการพัฒนาการพาณิชยกรรม       
152 งานทะเบียนพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินการด้านทะเบียน

พาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จํานวน 11 หมู่บ้าน 50,000 

อบต.เบิกไพร 
50,000 

อบต.เบิกไพร 
50,000 

อบต.เบิกไพร 
การดําเนินการด้านทะเบียน
พาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ส่วนการคลัง 
อบต.เบิกไพร 

4.5 แนวทางการพัฒนาการอุตสาหกรรม        
153 กํากับดูแลโรงงาน การอนุญาต

ให้ตั้งโรงงาน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบการจัดตั้ง
โรงงาน 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

อบต.เกิดความสะดวกรวดเร็ว และ
แม่นยําในการค้นหาข้อมูลต่างๆ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

4.6 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว       
154 อุดหนุนการจัดงานประจําป ี

”เท่ียวราชบุร”ี 
1.เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ท่องเท่ียว
และพักผ่อนหย่อนใจ 
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สินค้า OTOPของจังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

1.ประชาชนมีสถานที่ท่องเท่ียวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 
2.สินค้า OTOPของจังหวัดราชบุรี
ได้รับการเผยแพร่ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
5 ยุทธศาสตร์ที ่5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      

5.1 แนวทางการพัฒนาการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
155 อบรมการปูองกันไฟปุา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความ

เข้าใจในการปูองกันไฟปุา 
จํานวน 1 ครั้ง 20,000 

อบต.เบิกไพร 
20,000 

อบต.เบิกไพร 
20,000 

อบต.เบิกไพร 
ประชาชนมีความรู้และความเข้าใน
สามารถปูองกันไฟปุา 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

156 ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ 

เพื่อเป็นปูองกันการพังทลายของดิน จํานวน 1 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

การปลูกหญ้าแฝกสามรถปูองกัน
การพังทลายของดิน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

157 รักษ์ปุาชุมชน เพื่อบริหารจัดการควบคุมดูแลรักษา
หรือบํารุงปุาชุมชน 

จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ปุาชุมชนบ้านหนอง
ศาลเจ้า หนองแพงพวย และหนองยายจู 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

กรมปุาไม้ 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

กรมปุาไม้ 

30,000 
อบต.เบิกไพร 

กรมปุาไม้ 

ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการร่วมกัน
บริหารจัดการปุาชุมชน 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร/ 

กรมปุาไม้ 
5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ       
158 รณรงค์การจัดการส่ิงแวดล้อม

และปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง 
1.เพื่อให้ประชาชนรู้คุณค่าและเห็น
ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

จํานวน 2 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1.ประชาชนรู้คุณค่าและเห็น
ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

159 ปลูกจิตสํานึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเด็กและเยาวชนเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

จํานวน 11 หมู่บ้าน 150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

1. เด็กและเยาวชนมีสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเด็กและเยาวชน
เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

5.3 แนวทางการพัฒนาการดูแลรักษาที่สาธารณะ        
160 จัดทําปูายบอกเขตที่สาธารณะ

ประโยชน์และปุาชุมชน 
1. เพื่อทําให้ทราบแนวเขตของปุา
ชุมชนหรือเขตที่สาธารณะที่แน่นอน 
2. เพื่อปูองกันการบุกรุกจาก
ประชาชน 

ที่สาธารณะประโยชน์ภายในตําบล 20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.ทราบแนวเขตของปุาชุมชน
หรือเขตที่สาธารณะที่แน่นอน 
2. อบต.สามารถปูองกันการบุกรุก
จากประชาชน 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

161 รังวัดที่สาธารณประโยชน์
ปูองกันการบุกรุก 

1. เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ถูกต้อง 
2. เพื่อปูองกันการบุกรุกจาก
ประชาชน 

ที่สาธารณะประโยชน์ภายในตําบล 20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.ทราบแนวเขตที่ถูกต้อง 
2. อบต.สามารถปูองกันการบุกรุก   

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 
 
 



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

               ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา   (รายละเอียดโครงการพัฒนา)                                                                                                        หน้าที่   
  

90 

 

 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

6 ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น        
6.2 แนวทางการพัฒนางานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น       
162 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อให้มีสถานที่แสดงถึงวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จํานวน 1 แห่ง 20,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

อบต.มีสถานที่แสดงถึงวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

163 อุดหนุนอําเภอจอมบึงตาม
โครงการสมโภชพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 

เพื่อให้การจัดงานสมโภชพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ รัชกาลที ่5 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

งานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 เป็นงานประจําปีของ
อําเภอจอมบึง 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร/ 
อําเภอจอมบึง 

164 สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 
5 

เพื่อเป็นการสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

จํานวน 1 ครั้ง 80,000 
อบต.เบิกไพร 

80,000 
อบต.เบิกไพร 

80,000 
อบต.เบิกไพร 

ประชาชนสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และเกิดความสามัคคี 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

165 อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

จํานวน 1 ครั้ง 150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

ประเพณีสงกรานต์ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้คู่กับประเทศไทย
ตลอดไป 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

166 สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

จํานวน 1 ครั้ง 200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

ประเพณีลอยกระทางได้รับการ
อนุรักษ์ไว้คู่กับประเทศไทย
ตลอดไป 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

167 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธ ี

เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธีหรือราชพิธี
สามารถปฏิบัติสืบต่อกันไปและอยู่คู่
กับประเทศไทย 

วันสําคัญทางรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

งานรัฐพิธีหรือราชพิธีอยู่คู่กับ
ประเทศไทย 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

168 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาสามารถปฏิบัติสืบต่อกันไป
และอยู่คู่กับประเทศไทย 

วันสําคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

150,000 
อบต.เบิกไพร 

งานรัฐพิธีหรือราชพิธีอยู่คู่กับ
ประเทศไทย 

ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
7 ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร  การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม       

7.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร        
169 พัฒนาองค์ความรู้ในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน 
ระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน 

411,000 
อบต.เบิกไพร 

411,000 
อบต.เบิกไพร 

411,000 
อบต.เบิกไพร 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตําบล 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

170 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
2. เพื่อให้สามารถนําความรู้มาพัฒนา
องค์กรและปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร 300,000 
อบต.เบิกไพร 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรสามารถนําความรู้มา
พัฒนาองค์กรและตนเอง 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

171 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ผู้นําชุมชน 
2. เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การพัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 
อบต.เบิกไพร 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชนสามารถนําความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ตําบล 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

7.2 แนวทางการพัฒนารายได้       
172 ให้บริการจัดเก็บภาษ ี

นอกสถานที ่
1.เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่อยู่ห่างไกล  
2.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

จํานวน 2 ครั้ง 50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.ได้อํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนนอกสถานที่ 
2. การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนการคลัง 
อบต.เบิกไพร 

173 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

1.เพื่อให้มีฐานข้อมูลทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาให้สนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

จํานวน 1 ครั้ง 200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.มีฐานข้อมูลทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. อบต.เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  
3. อบต.มีข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

ส่วนการคลัง 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
7.3 แนวทางการพัฒนาการจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน     
174 อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ตามโครงการศูนย์ประสาน
ศักยภาพหน่วยสนับสนุน 
ภารภิจของ อปท.ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการ
ประสานการเชื่อมโยงข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

10,000 
อบต.เบิกไพร 

อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรีมีการ
ประสานการเชื่อมโยงข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

อบต.เบิกไพร 
/สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น จ.

ราชบุรี 

175 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและ
ทันสมัย 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

500,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

1. ครุภัณฑ์สํานักงานมีพอเพียงและ
ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน  
2. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 

176 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  
(ตู้เก็บเอกสาร) 

1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์สํานักงานเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน ์
2. เพื่อให้การจัดเก็บเอสารเป็นไป
อย่างมีระเบียบเรียบร้อย 
3. เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วใน
การค้นหา 

จํานวน 1 ครั้ง 
 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

50,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต. มีครุภัณฑ์ (ตู้เก็บเอกสาร) 
เพียงพอต่อการใช้งานเพิ่มขึ้น  
2. อบต. มีการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. สามารถค้นหาเอกสารอย่างง่าย 
สะดวกและรวดเร็วขึ้นมากขึ้น 

ส่วนการคลัง 
อบต.เบิกไพร 

177 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการติดต่อ
ราชการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น      
รถยนต์นั่ง 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

790,000 
อบต.เบิกไพร 

การปฏิบัติงานและการติดต่อราชการ
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

ส่วนการคลัง 
อบต.เบิกไพร 

178 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

อบต.เบิกไพร 

179 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างพอเพียงและทันสมัย 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   
- จอรับภาพ  
 

100,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่มี
พอเพียงและทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงาน  
2. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สนง.ปลัด, 
ส่วนการศึกษาฯ 
อบต.เบิกไพร 

180 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เช่น เครื่องขยาย
เสียง 

60,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุมีเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
181 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 

อบต.เบิกไพร 
เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จํานวน 1 แห่ง 0 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

อบต.มีสถานที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

182 ปรับปรุงอาคาร ศูนย์การเรียน
ชุมชนตําบลเบิกไพร 

เพื่อมีสถานที่ในการเรียนสําหรับ
นักเรียนนักศึกษานอกระบบ 

จํานวน 1 แห่ง 0 
อบต.เบิกไพร 

300,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

นักเรียนนักศึกษานอกระบบมี
สถานที่ในการเรียน  

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

183 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยพร้อม
ที่จอดรถ 

เพื่อให้มีสถานที่ในการบริการ
ประชาชนด้านปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จํานวน 1 แห่ง 800,000 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

0 
อบต.เบิกไพร 

อบต.มีสถานที่ในการบริการ
ประชาชนด้านปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

7.4  แนวทางการให้บริการแก่ประชาชน               
184 อบต.สัญจรพบประชาชน 1. เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ

ของประชาชนโดยตรงและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงท ี
2. เพื่อให้บริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ นอกสถานที่ 
3. เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีสร้างความ
ผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดกับชุมชน 

จํานวน 11 ครั้ง 200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

200,000 
อบต.เบิกไพร 

1. อบต.ทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนโดยตรงและสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้
ทันท่วงที 
2. ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.
นอกสถานที่ 
2. ชุมชนเกิดสัมพันธภาพ ความ
ผูกพัน และความรักสามัคคี 

อบต.เบิกไพร
ร่วมกับ

หน่วยงาน
ราชการต่างๆ 

185 ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 

เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริหารตาม
โครงการต่างๆ ของ อบต. และ
สามารถนํามาปรับปรุงการให้บริการ
ต่างๆ  

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

20,000 
อบต.เบิกไพร 

อบต.ทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริหารตาม
โครงการต่างๆ ของอบต. และนํามา
ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ  

สนง.ปลัด 
อบต.เบิกไพร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

1 ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ     
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง       

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

1. สายบ้านชายเนิน หมู่ที่ 10 เช่ือมต่อ หมู่
ที่ 7 บ้านหนองมะค่า – หมู่ที่ 11 บ้านหนอง
กระทุ่ม ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 3,380 ม. ชั้น
รองพื้นทาง (ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.) ชั้น
พื้นทาง (หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.) ทํา
การปูพื้นทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
20,280 ตร.ม.  
ปี 2557 ระยะทาง 1,000 ม.                           
(จุดเร่ิมต้น N13.648223  
E99.552238 จุดสิ้นสุด  
N13.655211  E99.548019)      
ปี 2558  ระยะทาง 1,000 ม. 
(จุดเร่ิมต้น N13.655211  
E99.548019 จุดสิ้นสุด  
N13.659681  E99.554060)  
ปี 2559  ระยะทาง 1,380 ม.  
(จุดเร่ิมต้น N13.659681  
E99.554060 จุดสิ้นสุด  
N13.655556  E99.565867)    

2,500,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,500,000 
อบจ.ราชบุร ี

3,424,000 
อบจ.ราชบุร ี

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

เจ้าภาพหลัก :
อบจ.ราชบุรี  
เจ้าภาพรอง : 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
และ ส่วนโยธา
อบต.จอมบึง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

2. สาย ว.แกรนิต หมู่ที่ 7  เช่ือมต่อหมู่ที่ 11 
บ้านเกาะมะซาง ต.ด่านทับตะโก  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 6,000 ม. ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.) ชั้นพื้นทาง (หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.) ทําการปูพื้นทางด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36,000 ตร.ม.  
ปี 2557 ระยะทาง 800 ม.                           
(จุดเร่ิมต้น N13.657379  
E99.498974 จุดสิ้นสุด  
N13.664593  E99.499702)      
ปี 2558  ระยะทาง 800 ม. 
(จุดเร่ิมต้น N13.664593 
E99.499702 จุดสิ้นสุด  
N13.659681  E99.554060)  
ปี 2559  ระยะทาง 4,400 ม.  
ช่วงที่ 1 (จุดเร่ิมต้น N13.671784 
E99.500424 จุดสิ้นสุด  
N13.673342  E99.500553) 
ช่วงที่ 2 (จุดเร่ิมต้น N13.675828 
E99.501388 จุดสิ้นสุด  
N13.689109  E99.480405) 

2,000,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,000,000 
อบจ.ราชบุร ี

10,954,000 
อบจ.ราชบุร ี

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

เจ้าภาพหลัก :
อบจ.ราชบุรี  
เจ้าภาพรอง : 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
และ ส่วนโยธา

อบต. 
ด่านทับตะโก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

3. สายหนองตะลุมพุก ซอย 1 (บ้านนางเงิน 
– นายเบิด) หมู่ที่ 4 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.
ราชบุร ีขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,020 
ม. ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 
ม.) ชั้นพื้นทาง (หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 
ม.) ทําการปูพื้นทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,120 ตร.ม.  
ช่วงที่ 1 ระยะทาง 400 ม.                           
(จุดเร่ิมต้น N13.639199  
E99.566307 จุดสิ้นสุด  
N13.642170  E99.567265)      
ช่วงที่ 2  ระยะทาง 620 ม. 
(จุดเร่ิมต้น N13.644919 
E99.567437 จุดสิ้นสุด  
N13.650531  E99.567381)  

0 
อบจ.ราชบุร ี

0 
อบจ.ราชบุร ี

2,542,000 
อบจ.ราชบุร ี

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

เจ้าภาพหลัก :
อบจ.ราชบุรี  
เจ้าภาพรอง : 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

  

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

4. สายสํานักมะเขือ-หนองสําโรง หมู่ที่ 6 
บ้านในไร่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 
ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 840 ม.  
ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.) 
ชั้นพื้นทาง (หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.) 
ทําการปูพื้นทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,040 ตร.ม.  
(จุดเร่ิมต้น N13.683811  
E99.503152 จุดสิ้นสุด  
N13.690884  E99.504953)     

0 
อบจ.ราชบุร ี

0 
อบจ.ราชบุร ี

2,093,000 
อบจ.ราชบุร ี

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

เจ้าภาพหลัก :
อบจ.ราชบุรี  
เจ้าภาพรอง : 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

5. สายบ้านทุ่งยืด หมู่ที่ 1 ต.เบิกไพร     
อ.จอมบึง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7  ต.จอมบึง    
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (สายนายเหรียญ-เขา
คันหอก) ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 
3,740 ม. ชั้นรองพื้นทาง   (ลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.) ชั้นพื้นทาง (หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.15 ม.) ทําการปูพื้นทางด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 22,440 ตร.ม.                
จุดเร่ิมต้น N13.6633˚ E99.5332˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6555˚ E99.5657˚ 

2,000,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,000,000 
อบจ.ราชบุร ี

6,098,000 
อบจ.ราชบุร ี

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

อบจ.ราชบุร,ี 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

6. สายบ้านหนองปรือ-พุหิน หมู่ที่ 2     ต.
เบิกไพร อ.จอมบึง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้าน
พุม่วง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
ปี 2556 ขนาด กว้าง  6 ม. ระยะทาง 850 
ม. ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 
ม.) ชั้นพื้นทาง (หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 
ม.) ทําการปูพื้นทางด้วยแอสฟัลท์-  ติกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. จุดเร่ิมต้น 
N13.7042˚ E99.5071˚จุดสิ้นสุด 
N13.7089˚ E99.4929˚ 

2,152,000 
อบจ.ราชบุรี 

2,152,000 
อบจ.ราชบุร ี

2,152,000 
อบจ.ราชบุร ี

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

อบจ.ราชบุร/ี 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

7. สายบ้านในชัฏ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง    6 
ม.ระยะทาง 1,250 ม.พื้นที่ลาดยาง  
ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.                       
จุดเร่ิมต้น N13.6940˚ E99.5172˚ 
จุดสิ้นสุด N13.7021˚ E99.5244˚ 

3,375,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  (บาท) (บาท) (บาท)   
8 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

8. สายลืมพัฒนา-ศาลาเอนกประสงค์ 
(สายบ้านนายเรย ดีตลอด) หมู่ที่ 5    
ขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง 1,000 ม.พื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6991˚ E99.5472˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6820˚ E-99.5481˚ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

2,700,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย 
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

9. สายไร่โพธาราม-ปากลึก หมู่ที่ 6 ขนาด
กว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,500 ม. พื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.จุดเร่ิมต้น 
N13.6784˚ E99.5264˚ จุดสิ้นสุด 
N13.6918˚ E99.5291˚ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

4,050,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

10. สาย ว. แกรนิต เร่ิมจากบ้านนางพล 
ปานน้อย-ปากทางออก หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,760 ม.              
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,560 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6733˚ E99.5005˚  
จุดสิ้นสุด N13.6574˚ E99.4990˚        

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

4,752,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

11. สายศาลาอเนกประสงค์-หนองปรือ
เล็ก (บ้านนางบุญมา) หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 
6 ม. ระยะทาง 1,380 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,280 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้น N13.6742˚ E99.5270˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6708˚ E99.5384˚ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

3,730,000กรม
ทางหลวงฯ, 

อบจ.และกรม
ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

12. สายสี่แยกหนองแพงพวย (บ้านนาง
สุ่ย)-ไร่โพธาราม 1 หมู่ที่ 9  
ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 750 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6784˚ E99.5264˚ 
จุดสิ้นสุด N136855˚ E99.5281˚ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

2,025,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

 



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

               ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา   (รายละเอียดโครงการพัฒนา)                                                                                                        หน้าที่   
  

99 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

13. สายบ้านหนองยาย หมู่ที่ 10  
ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 900 ม.  
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,400  ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6552˚ E99.5601˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6555˚ E99.5659˚ 

2,526,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

14. สายชายเนิน หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง  
6 ม. ระยะทาง 1,260 ม. พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 7,560 ตร.ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6478˚ E99.5523˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6552˚ E99-5455˚ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

3,402,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

1. สายหนองขโมย (บ้านนายชั้น) หมู่ 5
เช่ือมหมู่ที่ 10 -  ขนาดกว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 1,000 ม.หนา 0.15 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6671˚ E99.5601˚  
จุดสิ้นสุด N13.6579˚ E99.5601˚ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

3,300,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์  
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

2. สายแกรนิต – เขาน้อย หมู่ที่ 7   
ขนาดกว้าง 4  ม. ระยะทาง  4,000 ม.  
หนา 0.35 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.6757˚ E99.5013˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6899˚ E99.4823˚ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

0 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม
ส่งเสริมฯ 

2,640,000 
กรมทางหลวงฯ, 
อบจ.และกรม

ส่งเสริมฯ 

ประชาชนมีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ 
ประหยัดพลังงานและลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

อบจ.ราชบุร ี
กรมทางหลวง
กรมส่งเสริมฯ/ 

ส่วนโยธา 
อบต.เบิกไพร 

17 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลําห้วยหินเหล็กไฟ 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวก และเกษตรกร
ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวก 

จํานวน 1 แห่ง 
พิกัด N-13.6406  E-99.5326   

0 
อบจ.ราชบุรี 

0 
อบจ.ราชบุรี 

2,400,000 
อบจ.ราชบุรี 

ประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกและเกษตรกร
สามารถขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

อบจ.ราชบุร/ี 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค        
18 ก่อสร้างฝายเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้

อุปโภคบริโภค 
จํานวน 1 แห่ง บริเวณบ้านหนองตูม  
หมู่ที่ 2  
พิกัด N-13.6403˚ E-99.5328˚ 

1,000,000 
อบจ.ราชบุร/ี
กรมส่งเสริมฯ/
สปก.ราชบุร ี

0 
อบจ.ราชบุร/ี
กรมส่งเสริมฯ/
สปก.ราชบุร ี

0 
อบจ.ราชบุร/ี
กรมส่งเสริมฯ/
สปก.ราชบุร ี

ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ําไว้
อุปโภคบริโภค 

อบจ.ราชบุร/ี
กรมส่งเสริมฯ/
สปก.ราชบุร/ี 
อบต.เบิกไพร 

 



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

               ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา   (รายละเอียดโครงการพัฒนา)                                                                                                        หน้าที่   
  

100 

 
ที ่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  (บาท) (บาท) (บาท)   

19 ขุดลอกฝายลําห้วยหินเหล็กไฟ เพื่อให้ลําห้วยหินเหล็กไฟสามารถกัก
เก็บน้ําได้ในปริมาณมากขึ้น 

ลําห้วยหินเหล็กไฟ  
พิกัด N-13.7154˚ E-99.5172˚ 

70,000 
สปก.ราชบุร/ี 
อบจ.ราชบุรี 

0 
สปก.ราชบุร/ี 
อบจ.ราชบุร ี

0 
สปก.ราชบุร/ี 
อบจ.ราชบุร ี

เพื่อให้ลําห้วยหินเหล็กไฟสามารถ
กักเก็บน้ําได้ในปริมาณมากขึ้น 

อบจ.ราชบุร/ี 
สปก.ราชบุร/ี 
อบต.เบิกไพร 

20 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ
ทางแยกอนามัย-โรงเรียน 
หมู่ที่ 2 

1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
สัญจรของผู้ใช้ถนน 
2.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยลด
ปัญหาการก่ออาชญากรรมของผู้ร้าย 

ระยะทาง 490 ม.  
จุดเร่ิมต้น N13.7090˚ E99.5128˚ 
จุดสิ้นสุด N13.7043 ˚E99.5086˚ 

0 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

700,000 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

0 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

ถนนและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่าง
ที่เพียงพอเหมาะสม และประชาชน
เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

กรมส่งเสริมฯ/ 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 

21 ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ
ถนนสายหมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ศาลเจ้าสุดเขตติดต่อหมู่ที่ 11 
ต.จอมบึง 

1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
สัญจรของผู้ใช้ถนน 
2.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยลด
ปัญหาการก่ออาชญากรรมของผู้ร้าย 

ระยะทาง 3,450 ม. (88 ต้น) 
จุดเร่ิมต้น N13.6824˚ E99.5632˚ 
จุดสิ้นสุด N13.6825 ˚E99.5326˚ 

0 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

0 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

4,000,000 
อบต.เบิกไพร/ 
กรมส่งเสริมฯ 

ถนนและพื้นที่สาธารณะมีแสงสว่าง
ที่เพียงพอเหมาะสม และประชาชน
เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

กรมส่งเสริมฯ/ 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปการ       
22 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา    

เด็กเล็ก อบต.เบิกไพร 
1.เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมวัย 
2.เพื่อให้มีสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ที่เหมาะสมถูก
สุขลักษณะ 

จํานวน 1 หลัง 
พิกัด N-13.6484  E-99.5270   

2,000,000 
กรมส่งเสริมฯ 

0 
กรมส่งเสริมฯ 

0 
กรมส่งเสริมฯ 

1.การศึกษาของเด็กเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ และได้มาตรฐานเหมาะสม
กับวัย 
2.เด็กมีสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ที่เหมาะสม ถูก
สุขลักษณะ 

กรมส่งเสริมฯ/ 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 

23 ก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การตากพืชผลทางการเกษตร  

หมู่ที่ 9 ขนาด 30 ม. x40 ม. หนา 0.15 
พิกัด N-13.6747  E-99.5268   

0 
อบจ.ราชบุร ี

700,000 
อบจ.ราชบุร ี

0 
อบจ.ราชบุร ี

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ตากพืชผลทางการเกษตร  

อบจ.ราชบุร/ี 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 
24 จัดสร้างศูนย์กระจายเสียง

ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

จํานวน    1  ศูนย์ 0 
อบจ.ราชบุรี 

2,000,000 
อบจ.ราชบุรี 

2,000,000 
อบจ.ราชบุรี 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

อบจ.ราชบุร/ี 
ส่วนโยธา 

อบต.เบิกไพร 

4 ยุทธศาสตร์ที ่4  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว      

4.6 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาการท่องเท่ียว       

25 ปรับปรุงภูมิทัศน์เขาคันหอก   
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งท่องเท่ียว
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

จํานวน 1 แห่ง 
พิกัด N-13.6788  E-99.5390  

0 
อบจ.ราชบุรี 

0 
อบจ.ราชบุรี 

4,000,000 
อบจ.ราชบุรี 

ประชาชนมีแหล่งท่องเท่ียวและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

อบจ.ราชบุร/ี 
อบต.เบิกไพร 

 


