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ส่วนที่ 1  

บทน า 
*************************************************** 

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

1.1  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 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้างเพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้

สอดคล้องกัน 
2. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในอนาคต  สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด 
3. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
4. เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไปปฏิบัติมากน้อย

เพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ 

แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางไว้  7  ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการจัดท าแผน 
(1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาการบริหารท้องถิ่น เพ่ือประชุมชี้แจง 

วัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และด าเนินการเสนอโครงการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 

(2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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ส่วนที ่2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
********************************************************** 

 
 

2.1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 
 
 2.1.1  ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 

   

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ตั้งอยู่เลขท่ี 111  หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3665-3171 อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี  44  กิโลเมตร     อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของอ 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 
 

 

 2.1.2   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  
 

 2.1.3  ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.) 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาบางส่วนเหมาะส าหรับการเกษตร เช่น การปลูกข้าว พืชไร่ 
และการเลี้ยงสัตว์ 
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2.1.4  แผนที่ต าบลเพนียด 
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 2.1.5   จ านวนหมู่บ้าน  10 หมู่ (แสดงจ านวนประชากรและบ้านในเขตต าบลเพนียด) 
 

1)   มี  10  หมู่บ้าน      จ านวนครัวเรือน     2,409    หลังคาเรือน 
2)   จ านวนประชากรทั้งหมด    7,118   คน  รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น าชุมชน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเพนียด 664 674 1,338 414 นายประยงค์    โชติสกุล 
2 บ้านเพนียด 357 356 713 260 นายพลพิพัฒน์  อยู่ยงค์(ก านัน) 
3 บ้านเพนียด 567 598 1,165 414 นายไกรเดช     กริ่งกลับ 
4 บ้านนกเขาเปล้า 377 352 729 236 นายเกลื่อน      พัดเงิน 
5 บ้านนกเขาเปล้า 317 356 673 206 นางม่วง          ทองมาเต็ม 
6 บ้านหนองปล้อง 167 188 355 105 นายทองเย็น    เกิดแสวง 
7 บ้านเพนียด 294 280 574 248 นายปรัชญา     จงรักชอบ 
8 บ้านเพนียดพัฒนา 270 311 581 194 นางดาวเรือง    เปี่ยมวิชัย 
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 238 239 477 148 นายแสง         อาจข า 

10 บ้านหนองสะแก 248 265 513 184 นายชัยมารถ    สมัครการ 
รวมทั้ง  10  หมู่ 3,499 3,619 7,118 2,409  

 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2558  แหล่งข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง  กรมการปกครอง 
 

 

 2.1.6 สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ เดือนเมษายน  2558  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล  
1)   มี  10  หมู่บ้าน      จ านวนครัวเรือน     1,980    หลังคาเรือน 
2)   จ านวนประชากรทั้งหมด    6,773   คน   รายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเพนียด 727 694 1,421 393 
2 บ้านเพนียด 290 261 551 182 
3 บ้านเพนียด 582 585 1,167 321 
4 บ้านนกเขาเปล้า 351 330 681 199 
5 บ้านนกเขาเปล้า 298 337 635 192 
6 บ้านหนองปล้อง 114 134 248 85 
7 บ้านเพนียด 266 258 524 156 
8 บ้านเพนียดพัฒนา 273 296 569 154 
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 232 237 469 143 

10 บ้านหนองสะแก 250 258 508 155 
รวมทั้ง  10  หมู่ 3,383 3,390 6,773 1,980 
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2.1.7 รายได้-รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 
 

                      ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 
            ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล ปี 2558 
 

หมู่ที ่
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน

คน 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคล
เฉลี่ย  

(บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น 
ปลูก เลี้ยง 

หาเอง 
1 393 1,421 304,071 93,038 17,262 3,860 418,232 115,669 
2 182 551 328,447 59,352 1,385 3,264 392,447 129,628 
3 321 1,167 238,832 36,131 10,285 6,388 291,636 80,219 
4 199 681 66,920 26,371 16,598 41,914 151,802 44,359 
5 192 635 92,601 28,193 9,198 57,573 187,565 56,712 
6 85 248 116,918 25,112 10,694 13,141 165,865 56,849 
7 156 524 240,609 73,169 14,436 3,853 332,067 98,860 
8 154 569 240,375 22,760 7,714 2,760 273,609 74,052 
9 143 469 144,295 25,972 2,927 1,812 175,006 53,360 

10 155 508 265,406 38,697 11,645 21,652 337,400 102,947 
ทุกพ้ืนที่ 1,980 6,773 218,839 48,682 11,101 14,805 293,427 85,780 

 
 
                        ตารางแสดงรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 
              ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล ปี 2558 
 

หมู่ที ่
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน

คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน  (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือนรวม

เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายจ่าย
บุคคลรวม

เฉลี่ย  
(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภค
บริโภคที่
จ าเป็น 

อุปโภค
บริโภคที่
ไม่จ าเป็น 

ช าระหน้ีสิน 

1 393 1,421 24,109 69,944 21,186 5,651 120,890 33,434 
2 182 551 24,533 28,440 11,925 3,500 68,398 22,592 
3 321 1,167 16,028 87,498 61,935 3,958 169,419 46,601 
4 199 681 26,960 18,045 13,915 13,980 72,900 21,303 
5 192 635 26,990 49,224 22,052 4,469 102,735 31,063 
6 85 248 18,488 91,576 22,509 0 132,574 45,439 
7 156 524 43,942 99,612 41,462 6,635 191,651 57,056 
8 154 569 18,519 76,550 13,218 4,344 112,632 30,484 
9 143 469 33,042 27,280 16,311 8,476 85,108 25,950 

10 155 508 22,710 186,161 52,981 6,613 268,465 81,913 
ทุกพ้ืนที่ 1,980 6,773 24,826 71,546 29,466 5,914 131,751 38,516 
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2.1.8  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 167 37 2 206 
2 บ้านเพนียด 91 11 - 102 
3 บ้านเพนียด 147 23 - 170 
4 บ้านนกเขาเปล้า 100 30 - 130 
5 บ้านนกเขาเปล้า 102 15 - 117 
6 บ้านหนองปล้อง 34 7 - 41 
7 บ้านเพนียด 48 15 - 63 
8 บ้านเพนียดพัฒนา 76 9 - 85 
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 49 19 1 69 

10 บ้านหนองสะแก 43 12 1 56 
รวมทั้ง  10  หมู่ 857 178 4 1,039 

 
 ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2558   ข้อมูลจากส่วนสวัสดิการสังคม อบต.เพนียด 

 
 
2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.2.1  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 



9 
  -  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 

 

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

2.2.3  การไฟฟ้า 
              มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน   จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  100  %   
 

2.2.4   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
                 -  สระน้ า  49 บ่อ                         

2.2.5   แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
                 -   ฝาย                  6       แห่ง       
                -   บ่อบาดาล         26       แห่ง 

      -   อ่างเก็บน้ า          6      แห่ง 
 
2.3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่   

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

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา  ท าไร่   พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบล
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ทานตะวัน  มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือพัฒนาและแก้ไขสภาพ
ทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีที่ชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดคือกลุ่มแกะสลักหินต าบลเพนียด   
สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หินแกะสลัก หินทรายเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆ 
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 2.4.2  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 

2.5   ด้านสังคม 
2.5.1  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  2558 
ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนครูผู้สอน (คน) จ านวนนักเรียน(คน) 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด   2 33 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า   2 23 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง 1 22 

 
ตารางแสดงจ านวนครู และจ านวนนักเรียน  โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลเพนียด 

ปีการศึกษา  2558 
ที ่ โรงเรียน ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน(คน) 
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด   ระดับอนุบาล 57 

ระดับประถมศึกษา 191 
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 150 

2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า   ระดับอนุบาล 42 
ระดับประถมศึกษา 171 
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 68 

3 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ระดับอนุบาล 17 
ระดับประถมศึกษา 40 
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      2.5.2   สถาบันและองค์กรศาสนา 
  -  วัดในเขตพ้ืนที่ต าบลเพนียด  มีจ านวน    6    แห่ง  
   1. วัดราชบรรทม 
   2. วัดพุคารัตนาราม 
   3. วัดนกเขาเปล้า 
   4. วัดหนองปล้อง 

5. วัดสระสองตอน 
6. วัดหนองสะแก 

          2.5.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพนียด   จ านวน      1      แห่ง 

         -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                          จ านวน      4      คน 
     2.5.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               - สถานีต ารวจภูธรเพนียด       จ านวน       1     แห่ง 
 
2.6.  ด้านการเมืองการบริหาร 

2.6.1  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 
 
2.6.2  ฝ่ายประจ า 

(1)  พนักงานส่วนต าบล             จ านวน     15     คน 
(2)  ลูกจ้างประจ า  จ านวน     1       คน 
(3)  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน     9       คน 
(4)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน     2       คน    ดังนี้ 
 

       ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล           5       อัตรา 
1. นายฤทธิรงค์          สายสุ่ม  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางปาริฉัตร          บุตรนิทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด 
3.  นางสาวภรพันธุ์     จันนาญ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางวสาวจีรวรรณ   จันนาญ  ต าแหน่ง บุคลากร 
5. ว่าง     ต าแหน่ง นิติกร  
6. นางสาวกีรติ         สอนกัน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
7. ว่าง     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   4      อัตรา 
1. นายมานบ   สอนสติ   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
2. นายสมศักดิ์  ศิลาบุญแก่น  ต าแหน่ง  พนักงานขบัรถยนต์ 
3. นายทนง     สงค์เจริญ   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
4. นายสามารถ   นาคน้อย  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
5. ว่าง     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานจ้างท่ัวไป   2      อัตรา 
1. นายเจิมพล   จ าปาน้อย  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
2. นางวันเพ็ญ   หลั่งไพศาล  ต าแหน่ง นักการภารโรง 
   ส่วนการคลัง 
พนักงานส่วนต าบล           4     อัตรา 
1. นางสาวรัตนา      ใจดีเย็น  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาวธิดารัตน์   อินทรปัญญา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
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3. นางสาวชนากานต์  ต่วนชะเอม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  
4. นางวิชิตา           เจริญพันธุ์วงศ ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ลูกจ้างประจ า                    1      อัตรา 
1. นางสาวณัฐกานต์ พันธุ์ผ่าน  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   1      อัตรา 
1. นางสาวพลอยไพลิน  สวัสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. ว่าง     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
   ส่วนโยธา 
พนักงานส่วนต าบล             2      อัตรา 
1. นายศิริศักดิ์     ศักดี   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายยุทธศักดิ์   เบ้าสุข   ต าแหน่ง  นายช่างโยธา           
พนักงานจ้างตามภารกิจ   2      อัตรา 
1. นายจิรายุส     ส่งศรี   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา 
2. นายคิมหันต์    วารักษ์ดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
3. ว่าง     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างประปา 
   ส่วนการศึกษาฯ 
พนักงานส่วนต าบล             3      อัตรา 
1. ว่าง     ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
2. นางสุชาดา     ธนพชรกนกภณ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
3. นางสุกัลญา       สอนสติ  ต าแหน่ง  ครู  
4. นางสาวสุดาวัลย์  พรสมบุญ  ต าแหน่ง  ครู 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   1      อัตรา 
1. นางสาวสายรุ้ง    จิตน้อย             ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

            ส่วนสวัสดิการสังคม 
พนักงานส่วนต าบล             1      อัตรา 
1. นางนุชนารถ    จันทร์นุ่ม  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม  
2. ว่าง     ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   1      อัตรา 
1. นางสาวจิราภรณ์  แจ่มแจ้ง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 
2.6.3   ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 

ระดับการศึกษา 
พนักงานส่วนต าบล/ 
ลูกจ้างประจ า (คน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(คน) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
(คน) 

มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา   - 4 2 
อนุปริญญา - - - 
ปริญญาตรี   9 5 - 
ปริญญาโท 6 - - 
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           2.6.4   รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล   3   ปีย้อนหลัง  
ประจ าปีงบประมาณ ปี 2555 
 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล จัดเก็บเอง          1,827,971.29 บาท 

                 รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้              14,165,686.47 บาท 
                 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                8,397,391.00 บาท 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      7,871,025.40 บาท 
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 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


