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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

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

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวโน้ม  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก าลัง

เผชิญอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก
ก าหนดเป็น  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ในการจัดท าแผนพัฒนา สามปี การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนี้ 

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

3.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 

1. การด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด โดยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนน วางท่อระบาย 

น้ าและสนับสนุนโครงการต่างๆเช่น 
(1)  ก่อสร้างถนนคสล. และวางท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน ในต าบลเพนียด 
(2)   ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
(3)   โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

       2. การด าเนนิงานด้านสงัคม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย 

สนับสนุนโดยสนับสนุนโครงการต่างๆดังนี้ 
(1)  จัดตั้งศูนย์อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
(2)  จัดกิจกรรมส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจากบริการของรัฐ 
(3)  จัดอบรมเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(4)  จัดสร้างสนามกีฬาต าบลและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ   
(5)  ฝึกทบทวน อปพร.  

3.  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนจากการประกอบ

อาชีพเสริมโดยทาง อบต. ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐบาลโดยตรง เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการต่างๆดังนี้ 

  (1)  ให้ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ 
  (2)  ส่งเสริมให้ปลูกพืชหมุนเวียน 

(3)  จัดให้มีตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
(4)  ส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชเพ่ือการเกษตร 
(5)  ส่งเสริมการท าไร่นาสวนผสม (ทฤษฎีใหม่) 
(6)  ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่ม 
(7)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
(8)  ให้ความรู้ด้านการตลาด 
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    4. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการอุปโภค-บริโภค การเกษตรอย่างเพียงพอโดยได้ด าเนินการตามโครงการต่างๆดังนี้ 

(1) การขุดลอกแหล่งน้ า 
(2) จัดระบบชลประทาน 
(3) ขุดบ่อบาดาล สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
(4) จัดหาภาชนะเก็บน้ าเพ่ิมเติม 

    5. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ มีการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคต่างๆให้กับประชาชน และด าเนินงานตามโครงการต่างๆดังนี้ 
(1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกองทุนยา 
(2) การจัดตั้งกองทุนยา 
(3) ให้ความรู้อบรมเรื่องการักษาสุขภาพอนามัย ความรู้เรื่องยา 
(4)  เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมและระวังโรคติดต่ออยู่เสมอ    

    6. การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร  
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาและสนับสนุนให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
(1)  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการเมือง การบริหารแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
(2)  ชี้ให้ประชาชนเห็นความส าคัญด้านการเมืองการบริหาร 
(3)  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอ านวยความสะดวก 
(4) จัดให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาบุคลากรส่วนต าบล  และสมาชิก อบต.ให้มี
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
(5) ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

    7. การด าเนินงาน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

และสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีโดยการจัดงานกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา 
(2) เน้นให้เด็กและเยาวชนทุกคนในต าบลจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 
(3) จัดตั้งโรงเรียนส าหรับผู้ใหญ่ 
(4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการจัดงานประเพณีท้องถิ่นขึ้น 

    8. การด าเนินงานด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ส่งเสริมให้ประชาชนรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

ในพ้ืนที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(1) ปรับปรุงคุณภาพของดิน 
(2) ขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ 
(3) ส่งเสริมให้ปลูกป่าทดแทน 
(4) อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(5) ปลูกฝังเยาวชนให้รักธรรมชาติ    
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3.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณะสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน จัดกิจกรรมส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรมใน
ชุมชน ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณะสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึงด้านการสาธารณะสุข ได้
ด าเนินการจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ให้ความรู้อบรมเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัย ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการควบคุมและระวังโรคติดต่ออยู่เสมอ ด้านเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการให้ความรู้ด้าน
การเกษตรแผนใหม่(เกษตรทฤษฎีใหม่) ตามแนวพระราชด าริ อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี แก้ไขปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานท า 

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า ภายในต าบลเพนียดตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแล้วเสร็จตามโครงการ  ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการคมนาคมสัญจรไป- มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ได้ด าเนินการ
ขุดลอกคูคลอง จัดหาภาชนะเก็บน้ าฝน ขุดบ่อบาดาล สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุบ
โภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอและตลอดปี 

3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ให้
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือให้ประชาชนได้รู้รักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน   

4. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน บ ารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลปะท้องถิ่น 

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย ได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้า อปพร.ร่วมกับ
ส่วนราชการต่างๆ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชน 

6. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือ
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ จัด
ให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน
เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

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

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 

  “ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี” 
 

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  
ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  19  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 

1.1  แนวทางการพัฒนาการสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา  
       และผู้ด้อยโอกาส 
1.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  การกีฬา  และนันทนาการ   
1.3  แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งการป้องกันและ 
       บรรเทาสาธารณภัย 
1.4  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1  แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนอนุบาล  3  ขวบ 
3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
3.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึง 
     การคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

4.1  แนวทางการพัฒนาการคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
       และการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์  
4.2  แนวทางการพัฒนาการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
4.3  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียและกลิ่นเหม็น 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 
5.2  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนาการให้บริการ  
       ประชาชน 
5.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.4  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมการเมือง  การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

4.3  พันธกิจการพัฒนา 
1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบ

สาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อ
ยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน 

2 ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า  เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค – อุปโภค และเพ่ือ
การเกษตร 

  3   ด้านพัฒนาสาธารณสุข  เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชนการ 
ควบคุมและระวังโรคติดต่อ  มีความรู้ความเข้าในการดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว จากโรคต่างๆ 

4   ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร   เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
อบต. เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5   ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เน้นการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน 
การศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

6   ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพ 
ของประชาชน ทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

7  ด้านสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้
เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   

8   ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

9  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน  พื้นที่
การเกษตร สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
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4.4  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี   

1.  ค าขวัญของจังหวัดลพบุรี 
“วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  เมืองแห่งดินสอพอง   

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” 
   2.  เขตการปกครอง 
       จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 122 ต าบล  1,122  หมู่บา้น 

     1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  18  เทศบาล  ( 3 เทศบาลเมือง 15  เทศบาลต าบล)    
     104  องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุร ี (ปี 2558-2561) 

       “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน  ท่องเที่ยวอารยธรรม  มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข” 
  

4.  พันธกิจ  (Missions): 
     1.  พัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
     2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
     3.  พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
     4.  เสริมสร้างความมั่นคงและพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
     5.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
     6.  เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบ  
          ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล 
5.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
     1.  เพ่ิมผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
     2.  พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
     3.  การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
     5.  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
  1)  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       “คุณภาพชีวิตที่ดี  สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
  2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
   2.  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
   3.  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
   5.  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



22 
 

4.6  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด (นายพิชัย  เชญชาญ) 
  1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตในชุมน ด้วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ
ชุมชน ร่วมกับองค์กรต่างๆ ภายในชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน สถานีต ารวจ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรภาครัฐบาลและเอกชนอื่นๆรวมทั้งประชาชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ในร่วมแสดงความคิดเห็น ออกแบบ และจัดสร้าง โครงการต่างๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาคนทั้งภายในหน่วยงานและชุมชน เพ่ือให้คนมาพัฒนาต าบล อันจะน าสู่
การพัฒนาที่ยังยืนต่อไป 

2. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
2.1 บูรณะซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม ภายในต าบลให้อยู่ในสภาพเหมาะสมที่จะใช้งานได้ ทั้ง
ในเส้นทางการสัญจรของประชาชนและเส้นทางเพ่ือการเกษตร 
2.2 ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้เป็นถนนปลอดฝุ่น เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการคมนาคม
ของประชาชน 
2.3 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคมนาคม ให้สร้าง ซ่อม ให้เส้นทาง คมนาคมมี
สภาพสมบูรณ์ เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน 
2.4 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ระบบเตือนการสัญจร ให้ประชาชนสังเกต ได้ง่ายเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2.5 ขยาย ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน และการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อ่ืนๆ  ที่มีความ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต กระจ่ายเพียงพอ และมีคุณภาพในการให้บริการประชาชน 
2.6 ก่อสร้าง บูรณะ แหล่งน้ า เพื่อการเกษตร ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

3.นโยบายด้านการศึกษา 
3.1 ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะระดมทรัพยากร เพื่อบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ ปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 
พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
คุ่มค่า 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การสร้างปราชญ์ชุมชนการจัดตั้งคลังสมองท้องถิ่น ส่งเสริม
สนับสนุน สถานศึกษาพ้ืนที่รับผิดชอบ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ในการปรับปรุง พัฒนา สื่อ
การเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการชีวิต เด็กและเยาวชน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษารณรงค์ส่งเสริม ให้ภาคเยาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
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3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภายใต้การจัดการจัดตั้งโครงการของทางมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในส่วนของโครงการด้านการเกษตร การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข 
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ให้สะอาดและ
เหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นการส่งเริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ 
และการเจ็บป่วยของคนในชุมชน 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ และลดการเจ็บป่วยของ
ประชาชน ให้มีโครงการ สายด่วนชีวิต ในการบริการน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลในกรณีเร่งด่วน 
โครงการดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ 
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ชมรม อสม.ต.เพนียด เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรค 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรม ตลอดถึงการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุภาพทุก
ทวัย ในต าบลเพนียด 
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ/
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย และดูแลความสงบในพ้ืนที่ 

5.  นโยบายด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.1 ให้ความส าคัญกับแหลงเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา มีกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาสถาบันครอบครัว และหน่วยงานอื่นๆ 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุน ด าเนินการให้เยาวชนในต าบลมีเวทีแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีสภา
เยาวชนต าบล ทูตเยาวชนต าบลเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดย
มีการประสานงานระหว่างสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุน หนว่ยงานองค์กรใด ๆ เพ่ือน าวัฒนธรรมไทยมาส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เยาวชน เช่น โครงการค่ายธรรมะเยาวชน 

6. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุน จัดใหม้ี การสังคมสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสตามกรอบของกฎหมาย มีเบี้ย
ยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุและอ่ืนๆ 
6.2 ประสานงาน สนับสนุน การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริม
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้ 
6.3 ส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ในการจัดให้กองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
6.4 ส่งเสริมสนับสนุน ชมรมสม. หรืออาสาสมัครชุมชนเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ิมขึ้น 

7. นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
7.1 เสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความ
ร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
7.2 จัดสร้างสถานที่ออกก าลังกาย รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาประจ าต าบล ส่งเสริมให้เยาวชน
สนใจและเกิดประโยชน์ 
7.3 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสู่ชุมชน 

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

 



 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  พ.ศ.2559-2561 
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1.เพ่ิมผลผลิต สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

2.พัฒนาและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

3.การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.พัฒนาลพบุรีเมือง
สะอาดและน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดลพบุรี 
 

5.เสริมสร้างความมั่นคง
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

1.พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2.บริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว 

3.เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

4.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดลพบุรี 
 

5.การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างสังคมที่มี

คุณภาพ 

2.ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

3.พัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

4.พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
คุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด 

5.พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 


