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ส่วนที่ 1  
บทน า 

*************************************************** 
  การวางแผนเป็นการมองไปข้างหน้าอาจจะเป็นช่วงสั้น ระยะปานกลางหรือระยะยาว เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนิน
ตามแผนแต่ยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบโดยกระบวนการประชาคมด้วย 
  การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาในระดับอ าเภอ
โดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายและเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาคมท้องถิ่นในอนาคตอีกด้วย 
 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
น าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสาม
ปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
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3. เป็นเอกสารที่แสดงข้อความ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้างเพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้

สอดคล้องกัน 
2. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในอนาคต  สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด 
3. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
4. เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไปปฏิบัติมากน้อย

เพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
 

3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ 

แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าไว้  
4  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความ
ต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
    ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
  

 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

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

 
1.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 
 
 1.1  ที่ตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 

   

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ตั้งอยู่เลขท่ี 111  หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3665-3171 อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี  44  กิโลเมตร   อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของอ าเภอโคกส าโรง และอยู่ห่างจากตัวอ าเภอโคกส าโรงประมาณ  8  กิโลเมตร 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลวังเพลิง  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลดีรัง  อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
 

 

 1.2   เนื้อที่ ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร และไร่ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 50,515.55 ไร่ คิดเป็น 80.82 ตารางกิโลเมตร  

แบ่งออกเป็น 
1. พ้ืนที่บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 1,575.55  ไร่  คิดเป็น   2.52   ตารางกิโลเมตร 
2. พ้ืนที่ท าการเกษตร      23,432  ไร่  คิดเป็น 37.49   ตารางกิโลเมตร 
3. พ้ืนที่ภูเขา       19,289  ไร่  คิดเป็น 30.86   ตารางกิโลเมตร 
4. พ้ืนที่สาธารณะ        2,443  ไร่  คิดเป็น   3.91   ตารางกิโลเมตร 
5. พ้ืนที่แหล่งน้ า            390  ไร่  คิดเป็น   0.63   ตารางกิโลเมตร 
6. พ้ืนที่อ่ืนๆ         3,386  ไร่  คิดเป็น    5.41   ตารางกิโลเมตร  
 

 1.3  ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.) 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาบางส่วนเหมาะส าหรับการเกษตร เช่น การปลูกข้าว พืชไร่ 
และการเลี้ยงสัตว์ 
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1.4  แผนที่ต าบลเพนียด 
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 1.5   จ านวนหมู่บ้าน  10 หมู่ (แสดงจ านวนประชากรและบ้านในเขตต าบลเพนียด) 
 

1)   มี  10  หมู่บ้าน      จ านวนครัวเรือน     2,437    หลังคาเรือน 
2)   จ านวนประชากรทั้งหมด    7,084   คน  รายละเอียด  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเพนียด 665 670 1,335 416 นายประยงค์    โชติสกุล 
2 บ้านเพนียด 347 347 694 264 นายพลพิพัฒน์  อยู่ยงค์(ก านัน) 
3 บ้านเพนียด 563 594 1,157 416 นายไกรเดช     กริ่งกลับ 
4 บ้านนกเขาเปล้า 378 352 730 239 นายเกลื่อน      พัดเงิน 
5 บ้านนกเขาเปล้า 315 353 668 206 นางม่วง          ทองมาเต็ม 
6 บ้านหนองปล้อง 173 185 358 108 นายทองเย็น    เกิดแสวง 
7 บ้านเพนียด 295 280 575 253 นายปรัชญา     จงรักชอบ 
8 บ้านเพนียดพัฒนา 268 309 577 196 นางดาวเรือง    เปี่ยมวิชัย 
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 233 239 472 151 นายแสง         อาจข า 

10 บ้านหนองสะแก 253 265 518 188 นายชัยมารถ    สมัครการ 
รวมทั้ง  10  หมู่ 3,490 3,594 7,084 2,437  

 
         ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 แหล่งข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง  กรมการปกครอง 
 
 1.6  สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล (จปฐ)  ปี  2559 

1)   มี  10  หมู่บ้าน      จ านวนครัวเรือน     1,964    หลังคาเรือน 
2)   จ านวนประชากรทั้งหมด    6,538   คน   รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเพนียด 705 707 1,412 392 
2 บ้านเพนียด 220 210 430 175 
3 บ้านเพนียด 549 586 1,135 316 
4 บ้านนกเขาเปล้า 341 333 674 199 
5 บ้านนกเขาเปล้า 289 333 622 193 
6 บ้านหนองปล้อง 105 129 234 85 
7 บ้านเพนียด 255 246 501 155 
8 บ้านเพนียดพัฒนา 263 309 572 152 
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 226 234 460 142 

10 บ้านหนองสะแก 238 260 498 155 
รวมทั้ง  10  หมู่ 3,191 3,347 6,538 1,964 
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1.7  จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ในพื้นที่ต าบลเพนียด 
 

         ตารางแสดงจ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ในพื้นที่ต าบลเพนียด 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวน (คน) 

รวม ผู้สูงอายุ  
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

1 บ้านเพนียด 165 40 1 206 
2 บ้านเพนียด 90 10 - 100 
3 บ้านเพนียด 143 24 - 167 
4 บ้านนกเขาเปล้า 108 31 - 139 
5 บ้านนกเขาเปล้า 109 17 - 126 
6 บ้านหนองปล้อง 37 8 - 45 
7 บ้านเพนียด 53 16 - 69 
8 บ้านเพนียดพัฒนา 72 9 - 81 
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 51 21 1 73 

10 บ้านหนองสะแก 47 15 1 63 
รวมทั้ง  10  หมู่ 875 191 3 1,069 

 
 ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2559   ข้อมูลจากกองสวัสดิการสังคม อบต.เพนียด 
 

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.1  การคมนาคม  
-  การคมนาคม   ภายในเขตอ าเภอ  โดยรถโดยสารสองแถวสาย เพนียด - โคกส าโรง   
-  การคมนาคม   ภายในเขตจังหวัด   โดยสารประจ าทางสาย ลพบุรี - หล่มสัก 
- มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้าน มีเส้นทางลาดยาง 3 สาย และเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
และบางช่วงเป็นถนนลูกรัง 
ม.1  - ถนน คสล.สายวัดสระสองตอน ถึงถนนเชื่อมทางลาดยาง 

  - ถนน คสล.สายบ้านนายชิต ถึงถนนเชื่อมทางลาดยางนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายตรงข้ามบ้านนายก ถึงถนนเชื่อมทาลาดยางนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายกลางบ้าน ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1  บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.สายโต๊ะสนุกเกอร์ ถึงถนนสายกลางบ้าน 
  - ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายจรัล ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่  2  บ้านเพนียด 

ม.2 - ถนน คสล.สายบ้านนายวิโรจน์ ถึงถนนลาดยางสาย 205 
  - ถนน ลูกรัง สายห้วยปลาหมอ ถึงเขตติดต่อต าบลเกาะแก้ว 
  - ถนน ลูกรัง สายคลองยายลักษณ์ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3,8 บ้านเพนียด 
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  - ถนน คสล.สายทางวัดราชบรรทม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.ข้างโรงสีมงคลชัย ถึงถนนลาดยางสาย 205 
  - ถนน คสล.ถนนหน้าบ้านนายเสน่ห์  ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.ถนนสายหนองส าโรง ถึงเขตติดต่อต าบลสะแกราบ 
  - ถนน คสล.สายบ้านหมอสันต์ ถึงถนนลาดยางสายนกเขาเปล้า 

ม.3 - ถนน คสล.สายตรงข้ามประปา ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.สายบ้านยายรอด ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.สายตีนเขา ถึงเขตติดต่อเขาตะเภา 
  - ถนน ลูกรัง สายห้องเช่าสีชมพู ถึงถนนลาดยางสาย 205 
  - ถนน คสล.สายทางเข้าวัดราช ถึงถนนลาดยางสาย 205 
  - ถนน คสล.สายบ้านนายก้อง ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านเพนียด 

ม.4 - ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายเกลื่อน  ถึงถนนเชื่อมทางลาดยางนกเขาเปล้า 
  - ถนน ลูกรัง สายคันคลองซับยาง ถึงเขตติดต่อถนนทหาร 
  - ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายสาม ถึงเขตติดต่อหมู่นกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายเสนาะ ถึงทางลาดยางนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายหลังกลุ่มบ้าน ถึงทางลาดยางนกเขาเปล้า 

ม.5 - ถนน คสล.สายบ้านนายกล่ า ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายทาง อบจ. ถึง เขตติดต่อต าบลคลองเกตุ 
  - ถนน คสล.สายทางประปาตัวนอก ถึง ถนนเชื่อมทางลาดยางนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายเตาถ่าน ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 9 บ้านนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายกรด ถึง ถนนเชื่อมทางลาดยางนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายบ้านนายกอน ถึง ถนนเชื่อทางลาดยางนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายทางเข้าโรงเรียนนกเขาเปล้า ถึง เขตติดต่อ หมู่ 9 บ้านนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายคลองวังยาว ถึง เขตติดต่อต าบลคลองเกตุ 

ม.6 - ถนน คสล.สายบ้านนายณรงณ์ ถึง ลาดยาง อบจ.เพนียด หนองใหญ่ 
  - ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายบัญญัติ ถึง ลาดยาง อบจ. เพนียด หนองใหญ่ 
  - ถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ถึง อ่างเก็บน้ าโซกสะโต 
  - ถนน คสล.สายสนามกอร์ฟ ถึง เขตติดต่อต าบลวังเพลิง 
  - ถนน คสล.สายคลองห้วยยาง ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 10 หนองสะแก 
  - ถนน คสล.สายโรงเรียนหนองปล้อง ถึง ลาดยาง อบจ.เพนียด หนองใหญ่ 
  - ถนน คสล.เชื่อมทางลาดยาง ถึง เขตติดต่อ หมู่ 10 หนองสะแก 

ม.7 - ถนน คสล.ทางบ้านน้อย ถึง ลาดยางสายสะแกราบ 
  - ถนน คสล.สายเล้าไก่ ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ 3  
  -  ถนน คสล.สายขี้เขาจระเข้ ถึง เขตป่าเขาจระเข้ 
  - ถนน คสล.สายทางโรงพัก ถึง เขตป่าเขาจระเข้ 

ม.8 - ถนน คสล.สายหน้าบ้านนายจงกล ถึง โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.สายข้างคลอง ถึง คลองสาธารณหมู่บ้าน 
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  -  ถนน คสล.สายเชื่อมลาดยาง ถึง ถนนลาดยางสาย 205  
  - ถนน คสล.และลูกรัง สายข้างอบต. ถึง เขตติดต่อหนองส าโรง 
  - ถนน ลูกรัง.สายข้างโรงสี ถึง ถนนลาดยางสาย 205  
  - ถนน คสล.สายข้างศูนย์เด็ก ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 2 

ม.9 - ถนน คสล.สายข้างวักนกเขาเปล้า ถึง ลาดยางสายนกเขาเปล้า 
  - ถนน คสล.สายทางบ้านนายแจ่ม ถึง  เขตทหาร 
  - ถนน ลูกรัง สายทางเตาถ่าน ถึง เขตถนนลูกรังทหาร 
  - ถนน คสล.ถนนสายรอบวัดนกเขาเปล้า ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 5  
  -  ถนน คสล.สายแยกร้านค้า ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 4 

ม.10 - ถนน ลูกรัง สายคลองห้วยยาง ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 6 บ้านหนองปล้อง 
  - ถนน ลูกรัง สายทางห้วยหิน ถึง อ่างเก็บน้ าสระน้ าแดง 
  -  ถนน คสล.และ ลูกรัง ทางวัดหนองสะแก ถึง เขตติดต่อเขาตะเภา 
  - ถนน คสล.สายฟาร์มหมู ถึง คลองห้วยยาง 
  - ถนน ลูกรัง.สายประปา ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 12 ถึง ต.วังเพลิง 
  - ถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ ถึงคลองห้วยยาง 

 

2.2  การโทรคมนาคม 
         ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มีโทรศัพท์ใช้ จ านวน 1,500 ครัวเรือน และตู้
โทรศัพท์สาธารณะ 8  เครื่อง 

2.3  การไฟฟ้า 
              มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน   จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  100  %   
 

2.4   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
                 -  สระน้ า  49 บ่อ                         

2.5   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
                 -   ฝาย                  6       แห่ง       
                -   บ่อบาดาล         26       แห่ง 

      -   อ่างเก็บน้ า          6      แห่ง 
 
3.   ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   

 ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ต าบลเพนียด  โดยทั่วไปพ้ืนที่จะเป็นภูเขาหินทราย สลับกับที่ราบ และจะมี
คลอง  ล าธารสั้นๆ ตัดผ่าน  เหมาะแก่การท าไร่ และท านา บางส่วน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝน เพ่ือท า
การเกษตร และท าการแกะสลักหินทรายเป็นรูปเครื่องใช้ ต่างๆ 
4.   ด้านเศรษฐกิจ 
 4.1  อาชีพ  

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา  ท าไร่   พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบล
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ทานตะวัน  มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือพัฒนาและแก้ไขสภาพ
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ทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีที่ชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดคือกลุ่มแกะสลักหินต าบลเพนียด   
สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หินแกะสลัก หินทรายเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆ 
 4.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

-  ปั๊มน้ ามันขนาดใหญ่      1 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (มีหัวจ่ายน้ ามัน) พร้อมเปิดร้านขายช า  2 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)     5 แห่ง 
-  รีสอร์ท       2   แห่ง 
-  โรงสีข้าว       8 แห่ง      
แยกเป็น 
โรงสีข้าวขนาดใหญ่ (สีข้าวได้มากกว่า 20 เกวียน/วัน)  2  แห่ง 
โรงสีข้าวขนาดกลาง (สีข้าวได้20เกวียน/วัน)   1 แห่ง 
โรงสีข้าวขนาดเล็ก   (สีข้าวได้5เกวียน/วัน)   5  แห่ง  

-  จ านวนร้านค้าท่ีท ากิจการขายปลีก     35 ร้าน 
-  ร้านซ่อมจักรยานยนต์      5 ร้าน 
-  ร้านซ่อมรถยนต์      3 ร้าน 

5.   ด้านสังคม 
5.1  การศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มีจ านวน   3    แห่ง 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลเพนียด  มีจ านวน  3  แห่ง 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลเพนียด    มีจ านวน  2  แห่ง 
- สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีจ านวน   1    แห่ง  คือ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี 

ตารางแสดงจ านวนครู และจ านวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปีการศึกษา  2559 
ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนครูผู้สอน (คน) จ านวนนักเรียน(คน) 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด   2 49 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า   2 43 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง 1 14 

ตารางแสดงจ านวนครู และจ านวนนักเรียน  โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลเพนียด 
ปีการศึกษา  2559 

ที ่ โรงเรียน ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน(คน) 
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด   ระดับอนุบาล 50 

ระดับประถมศึกษา 177 
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 113 

2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า   ระดับอนุบาล 33 
ระดับประถมศึกษา 129 
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 68 

3 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ระดับอนุบาล 16 
ระดับประถมศึกษา 28 
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     5.2   สถาบันและองค์กรศาสนา 
  -  วัดในเขตพ้ืนที่ต าบลเพนียด  มีจ านวน    6    แห่ง  
   1. วัดราชบรรทม 
   2. วัดพุคารัตนาราม 
   3. วัดนกเขาเปล้า 
   4. วัดหนองปล้อง 

5. วัดสระสองตอน 
6. วัดหนองสะแก 

        5.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพนียด   จ านวน      1      แห่ง 

         -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                          จ านวน      4      คน 
        5.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               - สถานีต ารวจภูธรเพนียด       จ านวน       1     แห่ง 
 
6.  ด้านการเมืองการบริหาร 

6.1  ฝ่ายการเมือง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นผู้บริหาร โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมู่บ้านละ 2 คน รวม 20 คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
1.  นายพิชัย      เชญชาญ  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
2.  นายสาม      เหนี่ยงจิตต์  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
3.  นายแจ้ง      ไม้คต   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
4.  นางสาวคคนานต์  คลังผา  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
1.  นายเร่ง          เข็มหล่ า  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
2.  นางสีนวล       จุ้ยซื่อ   ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
3.  นายชิต          กริ่งกลับ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 1 
4.  นายธเนศพล    จุ้ยซื่อ   ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 1 
5.  นายรัฐสิทธิ ์    นิลนารถ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 2 
6.  นายสุขะ        เชญชาญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 3 
7.  นายบรรเทิง    เถื่อนถ้ า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 3 
8.  นายเสนาะ      พันธ์ปิ่น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 4 
9.  น.ส.พภัสสรณ์  เหนี่ยงจิตต์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 4 
10.  นายสมนึก      ค าหวาน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 5 
11.  นายกอน      โคกสลุง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 5 
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12.  นายบัญญัติ     เกิดแสวง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 6 
13.  นายมนัส        พึ่งธรรม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 6 
14.  นายสมบัติ      เหมือนใจ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 7 
15.  นายจงกล       ไม้คต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 8 
16.  นายปรีชา       เปี่ยมวชิัย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 8 
17.  นายแจ่ม        ซับเจียม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 9 
18.  นางร่วม         กริ่งกลับ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 9 
19.  นายชัยชนะ     นุศิวอ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 10 
20.  นายชลอ        เชญชาญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 10 
 
6.2  ฝ่ายประจ า 

(1)  พนักงานส่วนต าบล             จ านวน     15     คน 
(2)  ลูกจ้างประจ า  จ านวน      1      คน 
(3)  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน    15      คน 
(4)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน      5      คน    ดังนี้ 
 

       ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล           5       อัตรา 
1. นายฤทธิรงค์          สายสุ่ม  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางสาวปานทิพย์  แตงแย็น  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. ว่าง     ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด 
4.  นางสาวจีรวรรณ   จันนาญ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
5.  นางสาวภรพันธุ์     จันนาญ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. ว่าง     ต าแหน่ง นิติกร  
7. นางสาวกีรติ         สอนกัน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
8. ว่าง     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   6      อัตรา 
1. นายมานบ   สอนสติ   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายสมศักดิ์  ศิลาบุญแก่น  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
3. นายทนง     สงค์เจริญ   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายสามารถ  นาคน้อย  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
5.  นายฉมวน   เชญชาญ   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
6. นางสาวอดิศา  ศรีสันดา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานจ้างท่ัวไป   3      อัตรา 
1. นายเจิมพล   จ าปาน้อย  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
2. นายส าราญ   แตงชุ่ม   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
3. นายค้ า       ศรีรินทร ์   ต าแหน่ง นักการภารโรง 
4. ว่าง     ต าแหน่ง แม่บ้าน 
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   กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล           3     อัตรา 
1. นางสาวรัตนา      ใจดีเย็น  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวธิดารัตน์   อินทรปัญญา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
3. นางสาวชนากานต์  ต่วนชะเอม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  
4. ว่าง     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ลูกจ้างประจ า                    1      อัตรา 
1. นางสาวณัฐกานต์ พันธุ์ผ่าน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   3      อัตรา 
1. นางสาวพลอยไพลิน  สวัสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2. นางสุภาภรณ์       คุ้มสุภา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
3. นางสาวสายพิน     นาคนอ้ย  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
   กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล             2      อัตรา 
1. นายศิริศักดิ์     ศักดี   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายยุทธศักดิ์   เบ้าสุข   ต าแหน่ง  นายช่างโยธา           
พนักงานจ้างตามภารกิจ   3      อัตรา 
1. นายจิรายุส     ส่งศรี   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา 
2. นายคิมหันต์    วารักษ์ดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
3. นายประสงค์    คลังผา   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างประปา 
พนักงานจ้างท่ัวไป   1      อัตรา 
1. นายรัชตะ       ช้างร้าย  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
   กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล             3      อัตรา 
1. ว่าง     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
2. นางสุชาดา     ธนพชรกนกภณ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
3. นางสุกัลญา       สอนสติ  ต าแหน่ง  ครู  
4. นางสาวสุดาวัลย์  พรสมบุญ  ต าแหน่ง  ครู 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   2      อัตรา 
1. นางสาวสายรุ้ง    จิตน้อย             ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
2. นางสาวสายชล   ปาละแดน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างท่ัวไป   1      อัตรา 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  ธนะเทียร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 

            กองสวัสดิการสังคม 
พนักงานส่วนต าบล             2      อัตรา 
1. นางนุชนารถ    จันทร์นุ่ม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
2. นางวิชิตา        เจริญพันธุว์งศ์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
 



13 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   1      อัตรา 
1. นางสาวจิราภรณ์  แจ่มแจ้ง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 
           6.3   รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   3   ปีย้อนหลัง  

ประจ าปีงบประมาณ ปี 2556 
 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บเอง          1,856,158.54 บาท 

                 รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้              16,449,711.96 บาท 
                 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                7,646,411.00 บาท 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    11,428,447.90 บาท 
ประจ าปีงบประมาณ ปี 2557 
 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บเอง          1,900,294.59 บาท 

                 รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้              15,447,284.50 บาท 
                 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                8,601,003.00 บาท 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    13,580,218.00 บาท 
ประจ าปีงบประมาณ ปี 2558 
 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บเอง          2,148,146.53 บาท 

                 รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้              16,929,201.43 บาท 
                 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                9,273,482.00 บาท 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    15,313,758.00 บาท 
 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

********************************************************* 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวโน้ม  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
ก าลังเผชิญอยู่หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบ
ภายนอกก าหนดเป็น  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ในการจัดท าแผนพัฒนา สามปี การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

1. จุดแข็ง  (Strength)  ประกอบด้วย 
1.  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ อบต.  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ท าให้เข้าใจสภาพปัญหาและ 
    ความต้องการของประชาชน 
2.  อบต.  สามารถตรากฎหมาย (ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ)  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
3.  การจัดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของ อบต.  มีความชัดเจน  ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ที่ 
     กฎหมายก าหนด 
4.  ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีความพร้อม 
5.  มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7.  มีกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน 
8.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
9.  สถานที่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชน 

2. จุดอ่อน (Weakness) ประกอบด้วย 
1.  รายได้ของ อบต.มีน้อย  ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด 
2.  การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.มีวาระท าให้ขาดความต่อเนื่องใน 
     การปฏิบัติงาน 
3.  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการของแผนพัฒนาสามปี 
4.  บุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังก าหนด 
5.  บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผน 
6.  การใช้กฎหมายของ อบต.  ขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 
7.  ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
8.  ขาดแหล่งเงินทุนที่จะน ามาปรับปรุงและส่งเสริมอาชีพ 

     3.  โอกาส  (opportunity)  ประกอบด้วย 
         1.  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.  สามารถบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
3.  นโยบายกองทุนหมู่บ้าน  สร้างโอกาสในการระดมเงินทุนให้แก่ประชาชน 
4.  การติดต่อสื่อสารทันสมัยและรวดเร็ว  
5.  นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น เอื้อต่อการพัฒนาของต าบล 
6.  การขยายโอกาสทางการศึกษา ท าให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น 
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     4.  อุปสรรค (threat)  ประกอบด้วย 
  1.  ระเบียบ  กฎหมาย  มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหลายฉบับ  ท าให้เกิดปัญหาในการตีความ 

2.  นโยบายรัฐบาล และกฎหมาย  มีช่องว่างที่เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
3.  ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล 
4.  ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมสารเคมีด้านการเกษตร 
5.  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
7.  วิกฤติโลกร้อน  ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและ 
     การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
8.  ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ 
 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้น าแผนงาน/

โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วยผลการดาเนินงานในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  สรุปได้ดังนี้ 
 
ปีงบประมาณ  2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ/
งบประมาณตามแผน 3 ปี  

เฉพาะปี 2558 

จ านวนโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนด าเนินงาน  ปี 

2558 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. ด้านคณุภาพชีวิตและเสรมิสร้าง
สังคมที่มีคณุภาพ   

28 8,885,000 26 2,729,800 92.86 30.72 

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ 

56 53,483,700 26 15,635,000 46.43 29.23 

3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  วัฒนธรรม  และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

16 2,895,000 9 4,196,000 56.25 144.94 

4. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคุ้มครองดูแลทีส่าธารณะ 

18 6,547,900 10 1,352,800 55.56 20.66 

5. ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

23 7,651,000 14 14,083,700 60.87 184.08 

รวม 141 79,462,600 85 37,997,300 60.28 47.82 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
 

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดได้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วย

เอดส์และผู้ด้อยโอกาสในต าบล   สนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านส าหรับผู้ยากไร้  
ด้อยโอกาสในต าบล  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  โดยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  จัดหาอุปกรณ์กีฬา
และอุปกรณ์ออกก าลังกาย  มีการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณะสุข
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก
และเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชน ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม
และท่ัวถึงด้านการสาธารณะสุข ได้ด าเนินการจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ  มีการจัดฝึกอบรม อปพร.  
ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ 

 

2. การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  วางท่อระบายน้ า  

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  ทีก่ าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และแล้วเสร็จตามโครงการ  ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจรไป- มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ได้ด าเนินการขุดลอกคูคลอง จัดหาภาชนะเก็บน้ าฝน ขุดบ่อบาดาล สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
การขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุบโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอและตลอดปี  ส่งเสริม
และสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนจากการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มกองทุน
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ     

 

        3. การด าเนินงานดา้นการศกึษา ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ไดจ้ัดการเรียนการสอนอนุบาล  3  ขวบ  ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในเขตต าบล  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ต าบลเพนียด  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน    
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีโดยการจัดงานกิจกรรมต่างๆ  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน   ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

 

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  จัดการรังวัดสอบแนวเขตท่ี

สาธารณประโยชน์  ป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะและการป้องกันการท าลายป่ารวมถึงการป้องกันไฟป่า  ส่งเสริมการ
ปลูกป่าทดแทน  บริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5. การด าเนินงานดา้นการเมอืง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ด าเนินการบริหารงานด้านการพัฒนาบุคลากรและงานทั่วไป  

จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
และผู้น าท้องที่  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต  ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถาน
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

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

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 

  “ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี” 
 

3.1   แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  
ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  17  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 

1.1  แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี    
       คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
1.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  การกีฬา  และ 
       นันทนาการ   
1.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งการ 
       ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 
2.1  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       การผังเมือง  แหล่งน้ าสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
2.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้  และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ 
       ชุมชน 
2.3  แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
       การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  การท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1  แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนอนุบาล  3  ขวบ 
3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอก 
       ระบบ 
3.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
      ท้องถิน่ 
3.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แนวทางการพัฒนาการคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม  และการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  
4.2  แนวทางการพัฒนาการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
5.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติ 
       ราชการ 
5.2  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการ 
       ให้บริการประชาชน  และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
5.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.4  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมการเมือง  การปกครองในระบบ 
       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
ประกอบด้วย  ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา  

         ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


