
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561  -  2564) 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนยีด 
อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 

  



 

ค ำน ำ 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี" หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าองค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้  จะได้ใช้แนวทางการ
จัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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1. ด้านกายภาพ 
 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 

   

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ตั้งอยู่เลขท่ี 111  หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-689824  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 
 

 

 -   เนื้อที่ ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร และไร่ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 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  
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิประเทศของต าบลเพนียด) 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาบางส่วนเหมาะส าหรับการเกษตร เช่น การปลูกข้าว พืชไร่ 
และการเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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 -  แผนที่ต าบลเพนียด 
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ (ภมิูอากาศของต าบลเพนียด) 
 มี  3  ฤดู  โดยฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ฤดูฝนตั้งแตม่ิถุนายน – ตุลาคม และ ฤดูหนาวตั้งแต่ 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ซึ่งอยู่ในเขตค่อนข้างแห้งแล้งมากในฤดูหนาวต่อฤดูร้อน 
 
 1.4  ลักษณะของดิน (ลักษณะของดินต าบลเพนียด) 
 สภาพพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของต าบลเพนียด  เป็นที่เชิงเขาและเป็นที่ราบ  ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนแดง  บาง
พ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ไม่อุ้มน้ า   
 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า (ลักษณะของแหล่งน้ าต าบลเพนียด) 
 น้ าที่ใช้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ได้มาจากน้ าฝนและน้ าบ่อบาดาล  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีล าคลองตัดผ่าน
เป็นช่วงสั้นๆ ในบางพ้ืนที่  สามารถกักน้ าได้น้อยในฤดูแล้ง  ไม่มีแหล่งต้นน้ าล าธาร  ในช่วงฤดูแล้งน้ าจะไม่เพียงพอใน
อุปโภคบริโภค  และการท าการเกษตร 
 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ (ลักษณะของไม้และป่าไม้ต าบลเพนียด) 
 ต าบลเพนียด  มีป่าเขาเพนียด (เขาตะเภา) ประกาศตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 1,193 (พ.ศ. 2529) เนื้อที่ 
17,477 ไร่ (27.96 ตร.กม.) ชนิดไม้มีค่าท่ีขึ้นอยู่ได้แก่ มะค่าโมง มะค่าแต้ เต็ง รัง และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หิน
ทราย  
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด เดิมเป็นสภาต าบลต่อมาได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๑9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๓9  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป  เล่ม  113  ตอนที่  9 ง ลงวันที ่ 30  มกราคม  2539  ท าให้
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดจะมีผลใช้บังคับในวันที่  30  มีนาคม  2539   ต าบลเพนียดมีพ้ืนที่
ทั้งหมด 50,515.55 ไร่  คิดเป็น  80.82  ตารางกิโลเมตร   อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี  44  กิโลเมตร   อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของอ าเภอโคกส าโรง  และอยู่ห่างจากตัวอ าเภอโคกส าโรงประมาณ  8  กิโลเมตร 

ต าบลเพนียดประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  
ทั้งหมด  ได้แก ่  
  หมู่ที่  1  บ้านเพนียด     จ านวน  420  ครัวเรือน 
  หมู่ที ่ 2  บ้านเพนียด     จ านวน  265  ครัวเรือน 

หมู่ที่  3  บ้านเพนียด     จ านวน  418  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  4  บ้านนกเขาเปล้า    จ านวน  239  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  5  บ้านนกเขาเปล้า    จ านวน  206  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  6  บ้านหนองปล้อง   จ านวน  108  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  7  บ้านเพนียด    จ านวน  255  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  8  บ้านเพนียดพัฒนา    จ านวน  197  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  9  บ้านนกเขาเปล้าน้อย  จ านวน  152  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  10  บ้านหนองสะแก  จ านวน  190  ครัวเรือน 
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- ด้านการเมือง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นผู้บริหาร โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมู่บ้านละ 2 คน  จ านวน  10  หมู่บ้าน  รวม 20 คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
1.  นายพิชัย      เชญชาญ  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
2.  นายสาม      เหนี่ยงจิตต์  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
3.  นายแจ้ง      ไม้คด   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 
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.  (ว่าง)    ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด หมู่ที่ 10 
- ฝ่ายประจ า 

(1)  พนักงานส่วนต าบล             จ านวน     13     คน 
(2)  ครู    จ านวน       2     คน 
(3)  ลูกจ้างประจ า  จ านวน       1      คน 
(4)  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน     14      คน 
(5)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน       5      คน    ดังนี้ 
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       ส านักงานปลัด 

พนักงานส่วนต าบล           5       อัตรา 
1. นายณัฐวัฒน์   อุ้ยลี   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. ว่าง     ต าแหน่ง นักการภารโรง 
4. นางทองรัตน์  ทุมนา   ต าแหน่ง แม่บ้าน 
   กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล           3     อัตรา 
1. นางสาวรัตนา   ใจดีเย็น  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางบุศรา        อาจป้อง  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
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           
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พนักงานจ้างตามภารกิจ   2      อัตรา 
1. นายจิรายุส     ส่งศรี   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา 
2. นายคิมหันต์    วารักษ์ดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
3. ว่าง     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 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   1      อัตรา 
1. นางสาวจิราภรณ์  แจ่มแจ้ง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
2.2 การเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน  10  หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า  
จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  1  คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หมู่บ้านละ  2  คน  จ านวน  10  หมู่บ้าน  รวมเป็น  20  คน 
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๓. ประชากร 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 

  พ้ืนที่ต าบลเพนียด  มีจ านวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน   จ านวนครัวเรือน    2,450   หลงัคาเรือน 
จ านวนประชากรทั้งหมด   7,059   คน รายละเอียด ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเพนียด 665 657 1,322 420 นายประยงค์    โชติสกุล 
2 บ้านเพนียด 349 341 690 265 นายพลพิพัฒน์  อยู่ยงค์ (ก านัน) 
3 บ้านเพนียด 562 590 1,152 418 นายไกรเดช     กริ่งกลับ 
4 บ้านนกเขาเปล้า 375 355 730 239 นายเกลื่อน      พัดเงิน 
5 บ้านนกเขาเปล้า 311 356 667 206 นางม่วง          ทองมาเต็ม 
6 บ้านหนองปล้อง 177 189 366 108 นายทองเย็น    เกิดแสวง 
7 บ้านเพนียด 295 277 572 255 นายปรัชญา     จงรักชอบ 
8 บ้านเพนียดพัฒนา 265 303 568 197 นางดาวเรือง    เปี่ยมวิชัย 
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 236 237 473 152 นายแสง         อาจข า 

10 บ้านหนองสะแก 256 263 519 190 นายชัยชนะ     นุศิวอ 
รวมทั้ง  10  หมู่ 3,491 3,568 7,059 2,450  

 

         ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 แหล่งข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง  กรมการปกครอง 
 
 สรุปประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล (จปฐ)  ปี  2559 

1)   มี  10  หมู่บ้าน      จ านวนครัวเรือน     1,964    หลังคาเรือน 
2)   จ านวนประชากร  ทั้งหมด    6,538   คน   รายละเอียด  ดังนี้ 

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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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 ประชากรต าบลเพนียด  จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ  ปี 2559   
ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 1 4 5 

1 ปีเต็ม – 2  ป ี 31 22 53 
3 ปีเต็ม – 5  ป ี 55 79 134 

6 ปีเต็ม – 11  ป ี 236 193 429 
12 ปีเต็ม – 14  ป ี 113 107 220 
15 ปีเต็ม – 17  ป ี 138 125 263 
18 ปีเต็ม – 25  ป ี 366 388 754 
26 ปีเต็ม – 49  ป ี 1,236 1,296 2,532 

50 ปีเต็ม – 60  ปีเต็ม 537 584 1,121 
มากกว่า  60  ปีเต็ม ขึ้นไป 478 549 1,027 

รวม 3,191 3,347 6,538 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 
 

 4.1  การศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มีจ านวน   3    แห่ง 
  1.  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านเพนียด 
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเขาเปล้า 
  3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปล้อง 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลเพนียด  มีจ านวน  3  แห่ง 
  1.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 
  2.  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 
  3.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ในเขตพ้ืนที่ต าบลเพนียด    มีจ านวน  2  แห่ง 
  1.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 
  2.  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 
- สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีจ านวน   1   แห่ง   
  1.  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 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. พื้นที่ต 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 

  
        4.2  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพนียด   จ านวน      1      แห่ง 
         -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                          จ านวน      4      คน 
 
        4.3  อาชญากรรม 
  ต าบลเพนียดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งอบต.ก็ได้
ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   ต าบลเพนียดมีสถานี
ต ารวจภูธรเพนียด   จ านวน   1  แห่ง 
 
        4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลเพนียด  ถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน  ต าบลเพนียดเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ ประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  นับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่เอ้ือต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 
        4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์  ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากจน  ด้อยโอกาส  
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
7. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรี , ผู้สูงอายุ , คนพิการ ในต าบลเพนียด 
8. โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ 
9. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ ในต าบลเพนียด 
10. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มเสี่ยง    
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ตารางแสดงจ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ในพื้นที่ต าบลเพนียด 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
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 

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง  
-  การคมนาคม   ภายในเขตอ าเภอ  โดยรถโดยสารสองแถวสาย เพนียด - โคกส าโรง หรือ  สายสระโบสถ์ – 

โคกส าโรง  
-   การคมนาคม   ภายในเขตจังหวัด   โดยสารประจ าทางสาย ลพบุรี - หล่มสัก 
-  มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้าน มีเส้นทางลาดยาง 3 สาย และเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  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 
  - ถนน คสล.สายทางวัดราชบรรทม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเพนียด 
  - ถนน คสล.ข้างโรงสีมงคลชัย ถึงถนนลาดยางสาย 205 
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  - 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 
  -  ถนน คสล.สายเชื่อมลาดยาง ถึง ถนนลาดยางสาย 205  
  - ถนน คสล.และลูกรัง สายข้างอบต. ถึง เขตติดต่อหนองส าโรง 
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  - 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 

 

5.2  การไฟฟ้า 
       จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ต าบลเพนียดที่มีไฟฟ้าใช้   จ านวน   1,956   ครัวเรือน   และครัวเรือนที่ 

ไม่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  8  ครัวเรือน 
 

5.3  การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  10  หมู่บ้าน 

 
5.4  โทรศัพท์ 

-  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
-  โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  8  เครื่อง 

 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
   ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่ ไปรษณีย์โคกส าโรง  ตั้งอยู่  ต าบลโคกส าโรง  อ าเภอโคกส าโรง   

จังหวัดลพบุรี  ห่างจากต าบลเพนียด  ประมาณ  8  กิโลเมตร 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 

 6.1  การเกษตร  
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา  ท าไร่   พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ

ต าบลได้แก่ ข้าว  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด ข้าวฟ่าง  ทานตะวัน  มีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจที่มีที่ชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดคือกลุ่มแกะสลัก
หินต าบลเพนียด   สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หินแกะสลัก หินทรายเป็นเครื่องใช้ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆ 

6.2  การประมง 
(ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง) 
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๖.๓ การปศุสัตว ์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร   
  

 6.4  การบริการ 
-  ปั๊มน้ ามันขนาดใหญ่      1 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (มีหัวจ่ายน้ ามัน) พร้อมเปิดร้านขายช า  2 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)     5 แห่ง 
-  รีสอร์ท       2   แห่ง 
-  ร้านค้าที่ท ากิจการขายปลีก      35 ร้าน 
-  ร้านซ่อมจักรยานยนต์      5 ร้าน 
-  ร้านซ่อมรถยนต์      3 ร้าน 
-  ร้านตัดผม                11       ร้าน 
-  โรงสีข้าว       8 แห่ง      
แยกเป็น 
โรงสีข้าวขนาดใหญ่ (สีข้าวได้มากกว่า 20 เกวียน/วัน)  2  แห่ง 
โรงสีข้าวขนาดกลาง (สีข้าวได้20เกวียน/วัน)   1 แห่ง 
โรงสีข้าวขนาดเล็ก   (สีข้าวได้5เกวียน/วัน)   5  แห่ง  

 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  - งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท  ณ  วัดราชบรรทม  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี  จัดในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี   

- ป่าตะแบก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขาตะเภา ต าบลเพนียด  เส้นทางบ้านเพนียดไปบ้านหนองปล้อง  มีพ้ืนที่
ทั้งหมดราว ๆ 500-1,000 ไร่ ติดกับอ่างเก็บน้ าห้วยหิน ซึ่งมีต้นตะแบกอยู่ในพ้ืนที่มากมาย พอมีฝนตกลงมาให้ความ
ชุ่มชื้น ต้นตะแบกก็ออกดอกไปทั่วทั้งหุบเขา เราจึงได้เห็นพ้ืนที่โดยรอบมากกว่า 500 ไร่ กลายเป็นสีม่วง-ขาว สลับกับ
สีเขียวของต้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ ต้นตะแบกจะออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม –เดือนสิงหาคม  ของทุกปี 

 
 6.6  อุตสาหกรรม 
  ต าบลเพนียดมีอุตสาหกรรมผลิตน้ าดื่ม  จ านวน  1  แห่ง 
 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

1.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้แปรรูปอาหาร  หมู่ที่  1   
2.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงไก่กลุ่ม 2  หมู่ที่ 1   
3.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงสุกร  กลุ่ม  2  หมู่ที่  1  
4.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีสานตะกร้าเชือกฟาง   
5.  กลุ่มออมทรัพย์เขาตะเภาทอง  หมู่ที่  2    
6.  กลุ่มแกะสลัก  หมู่ที่  3     
7.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง   
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8.  กลุ่มออมทรัพย์เกษตร  2000     
9.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกมันส าปะหลัง  หมู่ที่  5   
10.  กลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงสุกร  หมู่ที่  5    
11.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่  หมู่ที่  7    
12.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงสุกร  กลุ่ม 1 หมู่ที่ 7   
13.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงสุกร  กลุ่ม  2  หมู่ที่  7  
14.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ท านา  หมู่ที่  9   
15.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงสุกร  หมู่ที่  9    

 
 6.8  แรงงาน 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  70  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่ ท านา  ท าไร่ 
ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  มันส าปะหลัง  ทานตะวัน  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

      7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ต าบลเพนียด  มี  10  หมู่บ้าน  และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) 
1.บ้านเพนียด 665 657 420 1,426 
2.บ้านเพนียด 349 341 265 1,897 
3.บ้านเพนียด 562 590 418 1,278 
4.บ้านนกเขาเปล้า 375 355 239 901 
5.บ้านนกเขาเปล้า 311 356 206 1,312 
6.บ้านหนองปล้อง 177 189 108 996 
7.บ้านเพนียด 295 277 255 1,008 
8.บ้านเพนียดพัฒนา 265 303 197 1,227 
9.บ้านนกเขาเปล้าน้อย 236 237 152 181 
10.บ้านหนองสะแก 256 263 190 718 

รวม 3,491 3,568 2,450 10,944 
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   7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

  -  ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ท านา)  ปี  2559 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนพื้นที่ท านา 

นอกเขตชลประทาน (ไร่) 
1.บ้านเพนียด 1,583 
2.บ้านเพนียด 2,329 
3.บ้านเพนียด 1,412 
4.บ้านนกเขาเปล้า 4,026 
5.บ้านนกเขาเปล้า 3,807 
6.บ้านหนองปล้อง 97 
7.บ้านเพนียด 495 
8.บ้านเพนียดพัฒนา 1,184 
9.บ้านนกเขาเปล้าน้อย 2,336 
10.บ้านหนองสะแก 331 

รวม 17,600 
 

-  ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ท าไร่)  ปี  2559 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนพื้นที่ท าไร่ 

มันส าปะหลัง 
(ไร่) 

จ านวนพื้นที่ท าไร่ข้าวโพด 
(ไร่) 

1.บ้านเพนียด 16 - 
2.บ้านเพนียด - - 
3.บ้านเพนียด 74 - 
4.บ้านนกเขาเปล้า 7 2,364 
5.บ้านนกเขาเปล้า 21 1,432 
6.บ้านหนองปล้อง 6 - 
7.บ้านเพนียด 5 - 
8.บ้านเพนียดพัฒนา 55 - 
9.บ้านนกเขาเปล้าน้อย 23 784 
10.บ้านหนองสะแก - - 

รวม 207 4,580 
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   7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ าทางการเกษตรพ้ืนที่ต าบลเพนียด  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังปี (แห่ง) 

แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. แม่น้ า - - 
 2. ห้วย/ล าธาร 3 - 
 3. คลอง 19 1 
 4. หนองน้ า/บึง 1 - 
 5. น้ าตก - - 
แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น   
 1. แก้มลิง 2 1 
 2. อ่างเก็บน้ า 10 5 
 3. ฝาย 11 4 
 4. สระ 41 10 
 5. คลองชลประทาน 1 - 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บ่อ        . 

 
3 

 
3 

 
   7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี (แห่ง) ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ 18 13 5 2 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 2 1 1 1 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

13 11 2 11 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 4 4 - 4 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 9 5 4 3 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) - - - - 

 
8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

      8.1  การนับถือศาสนา 
  -  ประชาชนต าบลเพนียดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  -  วัดในเขตพ้ืนที่ต าบลเพนียด  มีจ านวน   6  แห่ง  
   1. วัดราชบรรทม   4. วัดหนองปล้อง 
   2. วัดพุคารัตนาราม  5. วัดสระสองตอน 
   3. วัดนกเขาเปล้า  6. วัดหนองสะแก 
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   8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท  ณ วัดราชบรรทม  ต าบลเพนียด  จัดในช่วงเดือนมกราคม- 
เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี   

-  จัดรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  และสรงน้ าพระ  ช่วงเดือนเมษายน 
  -  ท าบุญกลางบ้าน  บริเวณศาลเจ้าแก้ว  บ้านเพนียด  ช่วงเดือนมิถุนายน 
  -  งานประเพณตีักบาตรเทโว   ช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี 
 

   8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ประชาชนต าบลเพนียดมีฝีมือในการแกะสลักหินทราย   โดยน าหินทรายบริเวณเชิงเขามาแกะสลัก 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น ท าเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า วัสดุแต่งสวน พระพุทธรูป  ใบเสมา และลูกนิมิต 
 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกในพ้ืนทีต่ าบลเพนียด  มีดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์หินทรายแกะสลัก  ตั้งอยู่เลขที่  253  ถนนสุระนารายณ ์ หมู่ที ่3  บ้านเพนียด  

ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  15120 
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อแก่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง   

จังหวัดลพบุรี 15120 
3. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ  ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ที ่ 2 บ้านเพนียด ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี 15120 
 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

 9.1  น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

                  -  สระน้ า   49 บ่อ                         
          แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

                  -   ฝาย               6      แห่ง       
                 -   บ่อบาดาล      26      แห่ง 

       -   อ่างเก็บน้ า       6  แห่ง 
9.2  ป่าไม้ 

  มีป่าไม้บริเวณเขาตะเภา  ชนิดไม้มีค่าท่ีขึ้นอยู่  ได้แก่ มะค่าโมง มะค่าแต้ เต็ง รัง  
 
9.3  ภูเขา 

  ในพ้ืนที่ต าบลเพนียดมีภูเขา  มีชื่อเรียกว่า “เขาตะเภา” มีเนื้อท่ี  17,477  ไร่  (27.96 ตร.กม.)  
 
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ต าบลเพนียด  มีทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณเขาตะเภา เช่น หินทราย 
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๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ   
     พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพนียด  สรุป การตั้งงบประมาณ  และรายรับรายจ่ายจริง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  
รายละเอียด  ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ  2557 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  25,000,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  25,000,000.00  บาท 
รายรับจริง   25,947,582.09  บาท 
รายจ่ายจริง   22,951,653.77  บาท   
ปีงบประมาณ  2558 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  25,000,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  25,000,000.00  บาท 
รายรับจริง   27,300,399.98  บาท 
รายจ่ายจริง   21,083,459.32  บาท   
ปีงบประมาณ  2559 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  26,000,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  26,000,000.00  บาท 
รายรับจริง   26,678,705.52  บาท 
รายจ่ายจริง   22,163,810.21  บาท   
ปีงบประมาณ  2560 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  43,900,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  43,900,000.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2557-2560) 
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๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  1.2.1  เชิงปริมาณ 
   1.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
   โดยสรุป  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2557-2559)  
เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2556  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2557-
2559)  รวม  135  โครงการ  งบประมาณ  33,371,100  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ   26 16 
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ  47 15 
3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว  

15 
11 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

24 
11 

5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 23 18 
รวม 135 71 

 
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  
30 สิงหาคม 2556   มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  66  โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  25,000,000   บาท 
   สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี  เฉพาะปี  2557  ก าหนดไว้  135  
โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  71  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  52.59     
 

2.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
   โดยสรุป  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2558-2560)  
เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2557  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2558-
2560)  รวม  141   โครงการ  งบประมาณ  79,462,600  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ   28 22 
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ  56 26 
3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว  

16 9 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

18 10 

5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 23 14 
รวม 141 81 

 
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 
18  กันยายน  2557   มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  79  โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  25,000,000   บาท 
   สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี  เฉพาะปี  2558  ก าหนดไว้  141  
โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  81  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.44 
 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
   โดยสรุป  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2559-2561)  
เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2558  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2559-2561)  
รวม  135   โครงการ  งบประมาณ  54,883,340  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ   27 23 
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 49 21 
3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

17 14 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

23 11 

5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 15 
รวม 135 84 

 
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 
14  กันยายน  2558   มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  83  โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  26,000,000   บาท 
   สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี  เฉพาะปี  2559  ก าหนดไว้  135
โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  84  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  62.22 
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1.2.2  เชิงคุณภาพ 
 

   1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จ านวนหลายโครงการ  
แต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการ  ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
   2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
   โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี ในช่วงปี พ.ศ.2557-2560  มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง  แต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ตั้งโครงการไว้จ านวนมาก  แต่น ามาปฏิบัติจริงได้
น้อย  ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน  จัดท าให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ  กล่าวคือ  ไม่ควรก าหนดโครงการใน
แผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  
ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเพื่อเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัย   
     ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓.  ก่อสร้างถนน คสล. ซ่อมแซมถนนลาดยาง  ซ่อมแซมถนนลูกรัง  วางท่อระบายน้ า   
     ก่อสร้างตะแกรงปิดรางระบายน้ า  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนได้รับความ 
     สะดวกมากขึ้น 
๔.  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนโดยการขุดเจาะบ่อ 
     บาดาลในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  การน ารถน้ าแจกจ่ายน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคให้กับ 
     ประชาชนในพ้ืนที ่ และการจัดซื้อถังน้ าเพ่ือกักเก็บน้ ากลางหมู่บ้านทั้ง  10  หมู่บ้าน   
5.  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าเพ่ือการเกษตร ได้ด าเนินการขุดลอกคลองระบายน้ า เพ่ือให้ 
     สามารถกักเก็บน้ าได้มากขึ้น 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัยต่างๆ 
9. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
10. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ให้กับประชาชน   
      เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถ

ด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการคิดเป็นร้อยละ 57.42  แต่ยังมีผลกระทบต่อชุมชนในเรื่องของการด าเนินการ
โรงฆ่าสัตว์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้เปิดให้บริการ  อยู่ในช่วงด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  ผู้ประกอบ
อาชีพค้าเนื้อสุกรและเนื้อโคในพ้ืนที่  จึงยังด าเนินการในพ้ืนที่บ้านของตนเอง  ท าให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน
ใกล้เคียง    
 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557-2560 
 

3.1 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
 

 3.2  การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
   ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค   
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๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคม  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมีความ  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ   “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข 
อยู่ดี  กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
  6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
  7) การพัฒนาระบบกาสรเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 

  8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลี่ยมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  3) การพัฒนาการและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ 
  6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  2) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน  ทันสมัย  เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
6. พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ของรัฐและมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง  สมดุลและยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. กาสรพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน  เพ่ือให้เกิดความสงบภายในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทางทะเล 
5. การบริหารการจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานทีเ่กี่ยวข้อง
กับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า 
2.  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้อมกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศสาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี(Technoperneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางกาสรพัฒนา 
1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสันค้าและ
บริการของไทย 
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในการกรอบความร่วมมืออนุภาค
ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)  ของผู้ประกอบการไทย 
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5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะห้างหุ้นส่วนทางยุทศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
7.เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่ส าคัญ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4830  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน  2556 
ก าหนดให้ภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยจังหวัดลพบุรีอยู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  ประกอบด้วย ชัยนาท 
ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง   ควรเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพื้นที่  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่  และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล าน้ า  การแก้ปัญหาน้ าท่วม 
 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน ้าสมดุลและยั่งยืน” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูปและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  พลังงานทดแทน  ท่องเที่ยวอารยธรรมและเมือง 

แห่งความสุข” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพทางการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
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5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตปละทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ 

 1.  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
 2.  พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 3.  การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 4.  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
 5.  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
          วิสัยทัศน์  “คุณภาพชีวิตที่ดี  สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 พันธกิจ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. พัฒนา/ปรังปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริม/สนับสนุน  คุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริม/สนับสนุน จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาการศึกษา  การส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี  คนชรา  

ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
6. ส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (องค์การบริหารส่วนต้าบลเพนียด) 
 

“ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการคุ้มครอง 
                     ดูแลที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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๒.๓  เป้าประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะ

ส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัดการด้านสวัสดิการสังคม   ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ 
และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3.การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  และการท านุบ ารุงศาสนา   ประเพณี
วัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  และ
ฟ้ืนฟู   มีการบริหารจัดการขยะท าให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 
5.การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒.4  ตัวชี วัด 
   1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  2๐  
   2)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ  ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   3)  ชุมชนในเขต อบต. ร้อยละ  ๖๐  สะอาดและน่าอยู่  
   4)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   5)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   6)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

7)  ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม 
     ประเพณีและกีฬา   

   ๘)  การบริการจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
    
 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 
เป้าหมาย 

     1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ 
           ผู้ด้อยโอกาส 

2. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่อปพร. เพ่ิม 
    ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการบริหารสาธารณสุขของหมู่บ้าน การป้องกันและระงับ 
    โรคติดต่อควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 
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4. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญา    
    เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ า และ 
   สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 

-  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
-  สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการคุม้ครอง 
                     ดูแลที่สาธารณะ 
เป้าหมาย 

-  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้   การป้องกันไฟป่า  การบริหาร 
   จัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย 

-  พัฒนาขีดความสามรถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์  
   เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหาร   
   จัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 

 
๒.๖  กลยุทธ์ 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด   
2)  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  
เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค   
3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
4)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  
สนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
5)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6)  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น   
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  
2)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
3)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4)  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย   
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
1.  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ อบต.  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ท าให้เข้าใจสภาพ 
     ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
2.  อบต.  สามารถตรากฎหมาย (ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน 
     ท้องถิ่น 
3.  การจัดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของ อบต.  มีความชัดเจน  ครอบคลุมตาม 
     อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
4.  ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีความพร้อม 
5.  มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7.  มีกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน 
8.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
9.  สถานที่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชน 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
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  (O : opportunity)   
1.  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.  สามารถบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 
3.  นโยบายกองทุนหมู่บ้าน  สร้างโอกาสในการระดมเงินทุนให้แก่ประชาชน 
4.  การติดต่อสื่อสารทันสมัยและรวดเร็ว  
5.  นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น เอื้อต่อการพัฒนาของต าบล 
6.  การขยายโอกาสทางการศึกษา ท าให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น 

       4)  อุปสรรค (T : threat)   
1.  ระเบียบ  กฎหมาย  มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหลายฉบับ  ท าให้เกิดปัญหาในการ 
     ตีความ 
2.  นโยบายรัฐบาล และกฎหมาย  มีช่องว่างที่เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
3.  ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล 
4.  ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมสารเคมีด้านการเกษตร 
5.  ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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6.  วิกฤติโลกร้อนท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและ 
               การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 

7.  ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง 
  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้   
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3.  ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าท าให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4.  ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง   
5. เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด  เสียหาย  ท าให้การขนส่ง สินค้า
ล่าช้า  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ท่ัวถึง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. สภาพคลองตื้นเขิน 
3. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.  การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  การให้บริการประชาชนยังไม่
ทั่วถึง  ขาดการให้บริการเชิงรุก 

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1.  ถนนช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ  การสัญจรไปมาไม่ได้รับ
ความสะดวก 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
4. น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 
5. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
6.  ยังไม่มีระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 

 



 

 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลเพนียด 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเพนียด  พ.ศ.2561-2564 
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 ความมั่นคง 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

3. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบโลจิสติกส ์

 

ยุทธศาสตรท์ี ่8 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพื นที่เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การเติบโตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่งคัง่และย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ย่างย่ังยืน 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 บริหารจัดการ
น  าแบบบูรณาการ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับ 
กระบวนการผลิต การตลาดและระบบ 

logistics อาหารปลอดภัย 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการ
ท่องเที่ยวจากฐานความรูท้างประวัติศาสตร ์

ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกนัการทุจรติประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

แบบ ยท.01 
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3. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

4. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับ 
กระบวนการผลิต การตลาดและระบบ 

logistics อาหารปลอดภัย 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการ
ท่องเที่ยวจากฐานความรูท้างประวัติศาสตร ์

ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 บริหารจัดการ
น  าแบบบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจัดการด้าน
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาลพบุรเีมืองสะอาด
และสังคมคุณภาพน่าอยู่ 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง 

 

เพิ่มอัตราการเจรญิเติบโตเศรษฐกจิและสร้าง
ความสารถในการเข่งขนัของสาขาเศรษฐกิจหลัก 

 

1. ภาค 
อุตสาหกรรม 
ภาค
เกษตรกรรม 
ภาคบริหาร
และภาค
ประชาชนมี
การใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่ม
มากขึ น 

2. เกิดศูนย์
การเรียนรู้
พลังงาน
ทดแทนใน
ชุมชน 

1.จ านวน
นักท่อง 
เท่ียว
เพิ่มขึ น 

2.รายได้
จากการ
ท่อง 
เท่ียว
เพิ่มขึ น 

3.แหล่ง
ท่อง 
เท่ียวที่มี
มาตร 
ฐาน
เพิ่มขึ น 

4.สินค้า
และการ
บริการ
ด้านการ
ท่อง 
เท่ียวมี
มูลค่า 
เพิ่มขึ น 

ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 
 

สังคมมีความปลอดภัยและสงบสขุ 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 เพิ่มขีดความสามารถทาง
การศกึษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบ ยท.01 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 

 

แบบ ยท.01 
 

6. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลเพนียด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มี

คุณภาพ   
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

ระบบโครงสร้างพื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี

วัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

7. เป้าประสงค์ 

1. การพฒันาคุณภาพชีวิต  การจัดการด้านสวัสดิการสังคม
ส่งเสริมการกฬีา  นนัทนาการและสาธารณสุขมี
ประสิทธภิาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  สนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน ให้ ได้มาตรฐาน  และ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
ของประชาชน 

3. การส่งเสรมิและสนับสนนุการศกึษาให้ได้
มาตรฐาน  และการท านุบ ารุงศาสนา   
ประเพณีวฒันธรรม  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มได้รบั
การดแูลรกัษา  ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
อนรุักษ์  และฟืน้ฟู   มีการบริหารจัดการขยะ
ท าให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 

5. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนรว่มและความร่วมมือทกุภาคส่วนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

8. กลยุทธ ์

1)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเดก็  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาส  
ประชาชน   การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการเสพติด   

2)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของประชาชน กอ่สร้าง ปรับปรุงเสน้ทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน  า  เก็บกักน  าเพือ่
การเกษตร  เพือ่การอุปโภคและบริโภค   

4)  พัฒนาฟื้นฟแูละส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น  สนับสนนุ
การท่องเที่ยวในพื นที ่

5)  พัฒนาฟื้นฟแูละอนุรกัษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

6)  การบริหารจัดการที่ดี  และ
ส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศกึษา บุคลากรด้าน
การศกึษา ครู  นกัเรียน  ให้
เป็นผู้มีคุณภาพมีทกัษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
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แบบ ยท.01 
 8. กลยุทธ ์

1)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเดก็  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาส  
ประชาชน   การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการเสพติด   

2)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของประชาชน กอ่สร้าง ปรับปรุงเสน้ทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน  า  เก็บกักน  าเพือ่
การเกษตร  เพือ่การอุปโภคและบริโภค   

4)  พัฒนาฟื้นฟแูละส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น  สนับสนนุ
การท่องเที่ยวในพื นที ่

5)  พัฒนาฟื้นฟแูละอนุรกัษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

6)  การบริหารจัดการที่ดี  และ
ส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศกึษา บุคลากรด้าน
การศกึษา ครู  นกัเรียน  ให้
เป็นผู้มีคุณภาพมีทกัษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
สาธารณสขุ   

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
การพาณชิย์ 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การศกึษา 

9. แผนงาน 

10. ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน  6 
โครงการ 

จ านวน  5 
โครงการ 
 

จ านวน  2 
โครงการ 
 

จ านวน  16 
โครงการ 
 

จ านวน  
171
โครงการ 
 

จ านวน  1
โครงการ 
 

จ านวน  13 
โครงการ 
 

จ านวน  3 
โครงการ 
 

จ านวน  6 
โครงการ 
 

จ านวน  2
โครงการ 
 

จ านวน  17
โครงการ 
 



 

 

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)  
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วิสัยทัศน์ 
 

“ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

และเสริมสร้างสังคมที่มี
คุณภาพ   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณีวัฒนธรรม  และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

2. พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน ให้ ได้มาตรฐาน  และ
เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 

 

แบบ ยท.02 
 

ยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ ์
 

แผนงาน 
 

1. การพฒันาคุณภาพชีวิต  การ
จัดการด้านสวัสดกิารสังคมส่งเสริม
การกีฬา  นนัทนาการและ
สาธารณสขุมีประสทิธิภาพ  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  สนับสนนุการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. การส่งเสรมิและสนับสนนุ
การศกึษาให้ได้มาตรฐาน  และการ
ท านุบ ารุงศาสนา   ประเพณี
วัฒนธรรม  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มได้รับการดแูลรกัษา  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์  
และฟื้นฟ ู  มกีารบริหารจดัการขยะท า
ให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ 

5. การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของ อบต. มี
ประสิทธภิาพ  ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความร่วมมอืทกุภาค
ส่วนในการพฒันาท้องถิ่น 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเดก็  เยาวชน  สตรี  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาส  
ประชาชน   การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการเสพติด   

2)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความตอ้งการ
ของประชาชน กอ่สร้าง ปรับปรุงเสน้ทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน  า  เก็บกักน  าเพือ่
การเกษตร  เพือ่การอุปโภคและบริโภค   

4)  พัฒนาฟื้นฟแูละส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่น  สนับสนนุ
การท่องเที่ยวในพื นที ่

5)  พัฒนาฟื้นฟแูละอนุรกัษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

6)  การบริหารจัดการที่ดี  และ
ส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศกึษา บุคลากรด้าน
การศกึษา ครู  นกัเรียน  ให้
เป็นผู้มีคุณภาพมีทกัษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
สาธารณสขุ   

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
การพาณชิย์ 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
การศกึษา 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

เพิ่มขีด
ความสามา

รถทาง
การศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
เสริมสร้าง
สังคมท่ีมี
คุณภาพ   

เป้า 
ประสงค์ท่ี 1 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

1 1 1 1 ปีละ  ๑ โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 1 

(๑) โครงการต าบลคุณธรรม ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

ร้อยละที่
อุบัติเหตุ
ลดลง 

5 4 4 3 ปีละ  5 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 1 

(1) โครงการฝึกทบทวน  
อปพร. และความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  
(2) โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 
(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 
(4) โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
(5) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลภายใน
ต าบลเพนยีด 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

ช่าง 

อบต.
เพนียด 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

2 2 2 2 ปีละ  2 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 1 

(1) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ภายในต าบลเพนียด 
(2) โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อบต.
เพนียด 

 

แบบ ยท. 03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

เพิ่มขีด
ความสามา

รถทาง
การศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
เสริมสร้าง
สังคมท่ีมี
คุณภาพ   

เป้า 
ประสงค์ที่ 1 
 

ร้อยละ
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

16 16 16 16 ปีละ 16 โครงการ กลยุทธ์ 
ท่ี 1 

(1) โครงการส่งเสรมิศักยภาพการใช้ภูมิปัญญา 
ผู้สูงอายุ , คนพิการ 
(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
(3) โครงการส่งเสรมิกลุม่อาชีพให้กับกลุ่ม
สตรี , ผู้สูงอายุ , คนพิการ ในต าบลเพนียด 
(4) โครงการอบรมนวดแผนไทยใส่ใจสุขภาพ  
ผู้สูงอายุ ต าบลเพนียด 
(5) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคน
พิการ 
(6) โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตผู้สงูอายุ  และ
คนพิการ ในชุมชน 
(7) โครงการสงเคราะห์ผูย้ากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  ผูสู้งอายุ  คนพิการ ในต าบล
เพนียด 
(8) โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มเสีย่ง 
(9) โครงการสนบัสนุนกลุ่มอาชีพในต าบล
เพนียด 
(10) โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อบต.
เพนียด 

แบบ ยท. 03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

เพิ่มขีด
ความสามา

รถทาง
การศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
เสริมสร้าง
สังคมท่ีมี
คุณภาพ   

เป้า 
ประสงค์ท่ี 1 
 

ร้อยละ
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

     กลยุทธ์ 
ที่ 1 

(11) โครงการรณรงคต์่อต้านและป้องกันโรค
เอดส์ในสถานศึกษาและชุมชน 
(12) โครงการส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามัย
แบบบูรณาการ 
(13) โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ  
ส าหรับผู้ยากไร้  ด้อยโอกาสในต าบลเพนียด   
(14) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้น ส าหรับ
ผู้ยากไร้  ด้อยโอกาสในต าบลเพนยีด   
(15) โครงการโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
(16) โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อบต.
เพนียด 

ร้อยละของ
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

3 4 3 3 ปีละ 3 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 1 

(1) โครงการก่อสร้างลานกีฬาพรอ้มจัดหา
เครื่องออกก าลังกาย ท้ัง 10 หมู่บา้น 
(2) โครงการจดัหาตดิตั้งเครื่องออกก าลังกาย
ประจ าหมู่บ้าน 
(3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 1-10 
(4) โครงการก่อสร้างอาคารจ าหนา่ยสินค้า 
OTOP 

กองช่าง อบต.
เพนียด 

ร้อยละของ
ยาเสพติด
ลดลง 

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 1 

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

 

แบบ ยท. 03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ 

เพิ่มขีด
ความสามา

รถทาง
การศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
เสริมสร้าง
สังคมท่ีมี
คุณภาพ   

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 1 
 

ร้อยละ
สุขภาพ
ประชาชนดี
ขึ้น 

3 3 3 3 ปีละ  3 โครงการ กลยุทธ์ 
ท่ี 1 

(1) โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนประจ าป ี
(2) โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 
“วันท้องถิ่นไทยเทิดไท้ องค์ราชันย์” ต่อต้าน
ยาเสพตดิ อ าเภอโคกส าโรง   
(3) โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

อบต.
เพนียด 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมใน
การส่งเสริม
อาชีพ 

3 3 3 3 ปีละ  3 โครงการ กลยุทธ์ 
ท่ี 1 

(1) โครงการฝึกอบรมและเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะล ิ
และเมล็ดพันธ์ุ 
(3) โครงการท าปุย๋ชีวภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

จ านวน
กิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการ 

2 2 2 2 ปีละ  2 โครงการ กลยุทธ์ 
ท่ี 1 

(1) โครงการบริหารกจิการประปา 
(2) โครงการบริหารโรงฆ่าสัตว ์

กองช่าง อบต.
เพนียด 

ร้อยละ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

6 6 6 6 ปีละ  6 โครงการ กลยุทธ์ 
ท่ี 1 

(1) ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
(2) ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
(3) ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  
(4) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
เพนียด  
(5) โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.เพนียด และบริหารจัดการ
กองทุนฯ 
(6) เงินส ารองจ่าย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

แบบ ยท. 03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 

ยกระดับ
คุณภาพและ

สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้าน

อาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 

พัฒนา
ศักยภาพ

ทาง
เศรษฐกิจ

เชิง
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 2 

-ร้อยละ
จ านวนสิ่ง
ปลูกสร้าง 
-ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

86 92 39 36 ปีละ 86 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 2 

-โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
-โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
- โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ถนนลูกรัง  ถนนดิน 
-โครงการวางท่อระบายน้ า 
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
-โครงการก่อสร้างโดมหลังคา 
-โครงการปรังปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
-โครงการปรบัปรุงถนน คสล. 
-โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
-โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า 
-โครงการปรบัปรุงถนนดิน 
-โครงการขุดลอดสระน้ า 
-โครงการขุดอ่างเก็บน้ า 
-โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
-โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
- โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. 
-โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างถนนดิน 
-โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
-โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าพรอ้มวางท่อ 
-โครงการขยายไหล่ทาง 
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู 

กองช่าง อบต.
เพนียด 

แบบ ยท. 03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 

ยกระดับ
คุณภาพและ

สร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 1 

พัฒนา
ศักยภาพ

ทาง
เศรษฐกิจ

เชิง
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 2 

      กลยุทธ์ 
ที่ 2 

-โครงการล้อมรั้วสาธารณะ 
-โครงการปรบัปรุงอาคารเอนกประสงค์ลานกีฬา 
-โครงการปรบัปรุงเครื่องกรองน้ า 
-โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหลก็ปิดรางระบาย
น้ า 
-โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหลก็และฝา
คอนกรีตปิดรางระบายน้ า 
-โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 
-โครงการขุดขยายสระ 
-โครงการตดิตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร 
-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
-โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมฝายถนนน้ าล้น 
-โครงการขยายเขตระบบประปา 
-โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
-โครงการขนย้ายดินที่สาธารณประโยชน์ 
-โครงการท าความสะอาดท่อระบายน้ าและราง
ระบายน้ า 
-โครงการก่อสร้างบ่อพักรางระบายน้ า 
-โครงการปรบัปรุง ซ่อมแซมบ่อพักรางระบายน้ า 
-โครงการตดิตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
-โครงการขยายเขตและตดิตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า 
สาธารณะ 

กองช่าง อบต.
เพนียด 

 

แบบ ยท. 03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 3 

เพิ่มขีด
ความสามา

รถทาง
การศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  

ประเพณี
วัฒนธรรม  
และส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

 

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 3 

จ านวน
โครงการท่ี
ได้จัดงานรัฐ
พิธีต่างๆ 

1 1 1 1 ปีละ  1 โครงการ กลยุทธ์ 
ท่ี 3 

(1) โครงการจดังานทางรัฐพิธีต่างๆ  หรือจัด
งานในวันส าคัญทางราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

12 12 12 12 ปีละ 12 โครงการ กลยุทธ์ 
ท่ี 3 

(1) ค่าอาหารเสรมิ(นม) ส าหรับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนยีด 
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียดทั้ง  3  แห่ง 
(3) โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู ่
(4) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานท่ี
รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  3  ศูนย์ 
(5) โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3  แห่ง 
(6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 
(7) โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 
(8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบลเพนยีด 
(9) โครงการศูนย์เรยีนรู้ชุมชน 
(10) โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษา 

อบต.
เพนียด 

แบบ ยท. 03 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 
3 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  

ประเพณี
วัฒนธรรม  
และส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 3 

      กลยุทธ์ 
ที่ 3 

(11) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยา
เสพติดให้กับเด็กและเยาวชนต าบลเพนียด 
(12) โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
เด็กและเยาวชนต าบลเพนียด 

กอง
การศึกษา 

อบต.
เพนียด 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 บริหาร
จัดการดา้น

การ
ท่องเที่ยว/

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
การศึกษา  
ศาสนา  

ประเพณี
วัฒนธรรม  
และส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 
เพื่อส่งเสริม
ด้านศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

2 2 2 2 ปีละ  2 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 4 

(1) โครงการจดังานท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ 
(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล
เพนียด 

กอง
การศึกษา 

อบต.
เพนียด 

 
 

แบบ ยท. 03 

แบบ ยท. 03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด
และสังคม

คุณภาพน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 

บริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม

ท่ียั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
รวมถึงการ
คุ้มครอง
ดูแลท่ี
สาธารณะ 

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 4 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
การจัดการ
ขยะ 

2 2 2 2 ปีละ  2 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 5 

(1) โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
(2) โครงการต าบลเพนียดสะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

จ านวน
กิจกรรมท่ีมี
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 ปีละ  1 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 5 

(1) โครงการป้องกันการท าลายปา่และการ
ป้องกันไฟป่า 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 5 

(1) โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดลอ้ม กอง
การศึกษา 

อบต.
เพนียด 

3 3 3 3 ปีละ  3 โครงการ กลยุทธ์ 
ที่ 5 

(1) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในต าบล
เพนียด 
(2) โครงการรังวัดสอบแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน ์
(3) โครงการบริหารจัดการ ก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

กองช่าง อบต.
เพนียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้า ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ความก้าวห กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน หน่วย

แบบ ยท. 03 
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เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

อปท. ประสงค ์ ผลผลติ/
โครงการ 

 น้าของ
เป้าหมาย 

ที่
รับผดิชอบ 

สนบัสนนุ 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 

เสริมสร้าง
ความมั่นคง

และความเป็น
ระเบียบ

เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 

การบริหาร
จัดการ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร
จัดการ

บ้านเมืองท่ี
ดี 

 

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 5 

-ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
บุคลากรถูกต้อง
รวดเร็ว 
-ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในการท างาน
ของบุคลากร
และการ
ให้บริการ 

14 14 12 12 ปีละ 14 
โครงการ 

กลยุทธ์ 
ท่ี 6 

(1) โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้งประจ า  พนักงานจา้ง อบต. 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และ
ผู้แทนประชาคม 
(2) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  สมาชิกสภา ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นและผู้แทนประชาคม 
(3) โครงการเสริมสร้างการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบตัิงาน 
(4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
(5) โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 
(6) โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก อบต.เพนียด 
(7) โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์เผยแพร่
ผลการปฏิบตัิงานของ อบต. 
(8) โครงการจดัท าเวทีประชาคม 
(9) โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
ต าบลเพนยีด 
(10) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
(11) โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

 
 
 

แบบ ยท. 03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้า 
ประสงค ์

ตัวชี้วดั
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 

เสริมสร้าง
ความมั่นคง

และความเป็น
ระเบียบ

เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 

การบริหาร
จัดการ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านการเมือง
และการ

บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

เป้า 
ประสงค์

ท่ี 5 

      กลยุทธ์ 
ท่ี 6 

(12) โครงการถวายความอาลัยและส่งเสรมิจัด
กิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์   
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(13) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุก
รูปแบบ 
(14) โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.
เพนียด 

จ านวน
โครงการ 
ท่ีได้
ด าเนินการ 

7 7 4 5 ปีละ 7 
โครงการ 

กลยุทธ์ 
ท่ี 6 

(1) โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในต าบล
เพนียด 
(2) โครงการจดัท าแผนทีภ่าษ ี
(3) โครงการจดัท าป้ายหมู่บ้าน ปา้ยซอย ป้าย
ประชาสมัพันธ์  และจัดท าบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ตามหมู่บ้าน 
(4) โครงการตกแต่งภูมิทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพนียด 
(5) โครงการปรับปรุงและต่อเติมภายในอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
(6) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถผูม้าติดต่อ
ราชการ 
(7) โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.  

กองช่าง อบต.
เพนียด 
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๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและเสรมิสร้าง
สังคมที่มีคณุภาพ 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด อบต.เพนียด 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด, 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข   กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 

งบกลาง แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด,กอง
สวัสดิการสังคม,
กองคลัง 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรม  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
คุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 
 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

 



แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและ
เสรมิสรา้งสงัคมทีม่คุีณภาพ

1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 100,000           1 100,000          1 100,000          1 100,000         4 400,000          

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 360,000           5 310,000          5 310,000          4 160,000         19 1,140,000       

1.3  แผนงานสาธารณสุข 4 260,000           4 290,000          4 290,000          4 290,000         16 1,130,000       

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16 820,000           16 820,000          16 820,000          16 820,000         64 3,280,000       

1.5  แผนงานเคหะและชมุชน 3 800,000           4 1,000,000       3 800,000          3 800,000         13 3,400,000       

1.6  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 180,000           1 180,000          1 180,000          1 180,000         4 720,000          

1.7  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 3 115,000           3 115,000          3 115,000          3 115,000         12 460,000          

1.8  แผนงานการเกษตร 3 380,000           3 380,000          3 380,000          3 380,000         12 1,520,000       

1.9  แผนงานการพาณิชย์ 2 2,700,000        2 2,700,000       2 2,700,000       2 2,700,000      8 10,800,000     

1.10  แผนงานงบกลาง 6 13,689,000      6 13,689,000     6 13,689,000     6 13,689,000    24 54,756,000     

รวม 44 19,404,000     45 19,584,000     44 19,384,000     43 19,234,000   176 77,606,000    
2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาระบบ
โครงสรา้งพ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชมุชน 97 38,576,800      110 42,476,000     62 37,020,000     38 12,153,000    307 130,225,800   
2.1  แผนงานการพาณิชย์ 2 300,000           1 200,000          0 -                  0 -                 3 500,000          

รวม 99 38,876,800     111 42,676,000     62 37,020,000     38 12,153,000   310 130,725,800  
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แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณีวฒันธรรม  และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 100,000           2 100,000          2 100,000          2 100,000         8 400,000          
3.2  แผนงานการศึกษา 12 2,520,000        12 2,520,000       12 2,520,000       12 2,520,000      48 10,080,000     
3.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 6 335,000           6 335,000          6 335,000          6 335,000         24 1,340,000       

รวม 20 2,955,000       20 2,955,000       20 2,955,000       20 2,955,000      80 11,820,000    
4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรวมถึงการคุ้มครอง
ดแูลทีส่าธารณะ
4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 150,000           2 100,000          2 100,000          2 100,000         8 450,000          
4.2  แผนงานการศึกษา 1 20,000             1 20,000            1 20,000            1 20,000           4 80,000            
4.3  แผนงานเคหะและชมุชน 3 870,000           3 870,000          3 870,000          3 870,000         12 3,480,000       
4.4  แผนงานการเกษตร 1 10,000             1 10,000            1 10,000            1 10,000           4 40,000            

รวม 7 1,050,000       7 1,000,000       7 1,000,000       7 1,000,000     28 4,050,000      
5.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
จดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 18 10,505,000      18 10,505,000     17 9,775,000       17 9,775,000      70 40,560,000     
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 510,000           3 510,000          3 510,000          3 510,000         12 2,040,000       
5.3  แผนงานการศึกษา 3 1,870,000        3 1,870,000       3 1,870,000       3 1,870,000      12 7,480,000       
5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 1,030,000        3 1,030,000       3 1,030,000       3 1,030,000      12 4,120,000       
5.5  แผนงานเคหะและชมุชน 10 3,980,000        10 3,950,000       7 3,250,000       8 3,350,000      35 14,530,000     
5.6  แผนงานงบกลาง 2 385,000           2 385,000          2 385,000          2 385,000         8 1,540,000       

รวม 39 18,280,000     39 18,250,000     35 16,820,000     36 16,920,000   149 70,270,000    
รวมทัง้สิน้ 209 80,565,800     222 84,465,000     168 77,179,000     144 52,262,000    743 294,471,800  
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการต าบลคณุธรรม 
 

 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคน
ในสังคมไทย ให้เป็นสังคม
ที่มีความสุข  

- กลุ่มเด็กและเยาวชน  
- กลุ่มข้าราชการ
พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
- กลุ่มผูสู้งอายุ   
ผู้พิการและสตร ี
- ประชาชนท่ัวไป   
มีการด าเนินการจดั
กิจกรรม  นิทรรศการ
เกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรม   

100,000 100,000 100,000 100,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายตระหนัก
ในค่านิยมด้านคณุธรรม
จริยธรรม  สามารถ
น าไปประพฤติปฏิบตัิใน
ชีวิต ประจ าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เป็นการสร้างทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
มีประสิทธิภาพอันเป็น
ปัจจัยในการพัฒนา
ประเทศให้เกดิ
ประสิทธิผลต่อไป 

อบต.เพนียด 
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกทบทวน  
อปพร. และความร่วมมือ
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 
 
 

เพื่อให้อาสาสมคัรได้มีความรู้
ความสามารถในการดับเพลิง
และเป็นก าลังเสริมเจ้าหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และร่วมมือกับต ารวจในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย  
 

 

ฝึกทบทวน อปพร.ในต าบล
เพนียด  จ านวน  1  ครั้ง/ ปี
และจัด อปพร.ร่วมปฏิบัติ
หน้าท่ีกับเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
การตรวจสอดส่องดูแล รวมถึง
การร่วมปฏิบัติหน้าท่ีใน
การจราจรและรักษาความ
สงบในงานต่างๆ รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
กิจการ อปพร.  

100,000 50,000 50,000 50,000 อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๐ 

อาสาสมัครมคีวามรู้
สามารถในปฏิบัติ
หน้าท่ี  และ
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. 
(หลักสูตรจัดตั้ง)  

เพื่อเพ่ิมจ านวนสมาชิก  
อปพร.ในพื้นที่ต าบลเพนียด 

จัดอบรมหลักสตูรจดัตั้ง
สมาชิก อปพร.  
จ านวน 80 คน  

150,000 150,000 150,000 - มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

มีสมาชิก อปพร.
เพิ่มขึ้นและคอย
ช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การป้องกันภัย  

ส านักงาน
ปลัด 

 

3 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

-เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 
- เพื่อให้ประชาชนได้แวะ
พักผ่อนในการเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาเดิม ณ จดุบริการ
ประชาชน 

จัดตั้งจุดบริการประชาชนใน
พื้นที่ต าบลเพนียดในช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีมี
การตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนและการ
สูญเสียที่เกดิขึ้นจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย  

เพื่อรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 

ตลอดป/ีประชาชน/
บุคลากร อบต. 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

การเกิดอุบัตเิหตุ
เป็น ๐ 

ประชาชนขับขี่รถ
โดยสวมหมวก
นิรภัย 

กองช่าง 
 

5 โครงการขับขี่ปลอดภยัสรา้ง
วินัยจราจร 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ผู้น าชุมชน , อปพร.,นักเรียน
ในพื้นที่  ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกฎหมายจราจร  
ฝึกปฏิบัติการขับข่ีปลอดภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

-ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
-มีส่วนช่วยลดสถิติ
การเกิดอุบัตเิหตุ
ให้แก่ประเทศได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
         1.3   แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อภายในต าบลเพนียด 

เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

ป้องกันและแก้ไข
โรคตดิต่อที่เกิดขึ้น
ภายในต าบล  

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนต าบล
เพนียดมสีุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

ปัญหาโรคตดิต่อใน
เขตพื้นท่ีลดลงและ
หมดไป 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อลดอัตราผู้ป่วย  ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการพ่นหมอก
ควันและแจกจ่าย
ทรายอะเบทให้แต่
ละครัวเรือน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนอัตราผู้ป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออกและแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายถูก
ท าลาย 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้สุนัข และแมวไดร้ับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง 

สุนัขและแมวใน
ต าบลเพนยีดทั้ง 10 
หมู่บ้าน ได้รับการ
ฉัดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

20,000 50,000 50,000 50,000 สุนัขและแมวได้รับ
การฉัดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในต าบล
เพนียด ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าทุกตัว 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค
ไม่ตดิต่อ 

-เพื่อสร้างแกนน าในการเฝ้า
ระวังป้องกันโรคไม่ตดิต่อ 
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองในการป้องกันโรคไม่
ติดต่อ 

จัดอบรมให้ความรู้
กับ อสม./กลุ่มเสี่ยง
และประชาชนท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 -จ านวนสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ที่
จัดท าขึ้น 
-ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม,

โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต าบล
เพนียด 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ใช้ภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ , คน
พิการ 
 

เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญา
และเปดิโอกาสให้ผูสู้งอายุ
ได้ประกอบอาชีพเป็นของ
ตนเอง 

ผู้สูงอายุ , คนพิการใน
ต าบลเพนยีด 

30,000 
 

 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
ศักยภาพภูมิ
ปัญญา 

ผู้สูงอายสุามารถน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้
เป็นประโยชน์เกิด
รายได้ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่
ดีแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

จัดสวสัดิการสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 

50,000  
 

50,000  
 
 

50,000  
 

50,000  
 

มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และด้อย
โอกาสในต าบล
ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรี คนพิการ  ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
ในต าบล 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรี คนพิการ  
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส  

กลุ่มสตรี คนพิการ  
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ 
และผูด้้อยโอกาส ใน
ต าบลเพนยีด 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนกลุ่มสตรี , 
ผู้สูงอายุ , คน
พิการ ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มสตรี คนพิการ  
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ 
และผูด้้อยโอกาส ไดม้ี
รายได้ให้กับครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

4 โครงการอบรมนวดแผนไทยใส่
ใจสุขภาพ  ผู้สูงอายุ ต าบล
เพนียด 

เพื่ออบรมให้ความรู้ให้กับ
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ  และ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้ดูแลผูสู้งอายุ  
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้ไดร้ับการอบรม
ได้รับความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
ต่อผู้สูงอายไุด้
ถูกต้อง 

ผู้ดูแลผูสู้งอายุและ
ผู้สูงอายุมสีุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

คนพิการในต าบล
เพนียด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้พิการที่ได้รับการ
ส่งเสริมและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิต 

คนพิการไดร้ับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่
เหมาะสมกับความ
พิการ   

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ  และคนพิการ ใน
ชุมชน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ , คน
พิการ มีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอายุ , คนพิการ 
ในต าบลเพนียด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้สูงอายุ 
คนพิการ  ที่ได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพจิต 

ผู้สูงอายุ , คนพิการ มี
สุขภาพจิตทีด่ีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

7 โครงการสงเคราะหผ์ู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ในต าบลเพนียด 

เพื่อสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

สตรี , เยาวชน , 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่
เป็นผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ  คน
พิการ  ที่ได้รับ
การสงเคราะห ์

เพื่อส่งเสริมและ
มองเห็นความ
เดือดร้อนของผู้ยากไร้ 
และผูเ้ดือดร้อน มีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

8 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ   
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และกลุม่
เสี่ยง 

เพื่อดูแลผู้ทีม่ีปัญหาด้าน
สุขภาพร่างกาย จติใจ 
ให้ได้รับการช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่ม
เสี่ยงในต าบลเพนียด 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้สูงอายุ  คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และกลุม่เสี่ยงท่ี
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่ม
เสี่ยง  ไดร้ับการดูแล
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3  เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในต าบลเพนียด 
 
 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพแต่ละหมู่บ้าน 
 

สนับสนุนการอบรม 
การศึกษาดูงานและ
งบประมาณให้แก่กลุ่ม
อาชีพในต าบลเพนียด   
จ านวน  10  หมู่บ้าน 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 100,000 มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

กลุ่มอาชีพแต่ละ
หมู่บ้านมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 
 
 
 

โครงการป้องกันการติดเชื้อ 
เอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
ในสถานศึกษา   

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้พิ่มมาก
ขึ้นตามเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 80 

เด็ก  เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกนั
เอดส ์

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

11 โครงการรณรงค์ต่อต้านและ
ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา
และชุมชน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ใน
สถานศึกษาและชุมชน 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับแก่  เด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา   

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้พิ่มมาก
ขึ้นตามเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 80 

เด็ก  เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกนั
เอดส ์
 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

12 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามัยแบบบูรณาการ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้การใช้ถุงยาง
อนามัยแก่เยาวชน 
ประชาชน  และกลุม่
เสี่ยงต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้พิ่มมาก
ขึ้นตามเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 80 

ลดอัตราการป่วย/
ตายและการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์
และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิม
พระเกียรติ  ส าหรับผูย้ากไร้   
ด้อยโอกาสในต าบลเพนียด   
 

เพื่อให้ผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาส  ไร้ที่อยู่อาศยัใน
ต าบลเพนยีดได้มีบ้านพัก
อาศัยท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ก่อสร้างบ้านเฉลิมพระ
เกียรติ  ส าหรับผู้ยากไร้  
ด้อยโอกาสในต าบล
เพนียด  กว้าง  8 ม. 
ยาว 8 ม. อาคารชั้น
เดียว   จ านวน  1  หลัง 

1๐๐,000 
 

1๐๐,000 
 

1๐๐,000 
 

1๐๐,000 
 

จ านวนบ้านท่ี
ได้ก่อสร้าง 

ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลได้มีบา้นพักอาศัยที่
ได้มาตรฐานและปลอดภยั 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้าน ส าหรับผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาสในต าบลเพนียด   
 

เพื่อให้ผู้ยากไร้  ด้อย
โอกาสในต าบลเพนียดไดม้ี
บ้านพักอาศัยที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
ส าหรับผู้ยากจนในต าบล
เพนียด  หมู่ที่ 1 - 10 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนบ้านท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ผู้ยากไร้  ด้อยโอกาสใน
ต าบลมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
และมีบ้านพักอาศยัที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

15 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ
 

เพื่อเสรมิสร้างการพัฒนา
ตนเองและการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของผูสู้งอาย ุ
 

ผู้สูงอายุในต าบลเพนียด
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ผู้สูงอายุ  
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง 

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชน ได้
เข้ามามสี่วนร่วม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใน
วัยเดียวกันและคนตา่งวัย 
ท าให้สุขภาพกายแข็งแรง 
จิตใจคลายเหงา และ
สามารถปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย  

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 61 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน 
  

เพื่อให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพและบุคลากร
มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม  และทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล  ลกูจา้งประจ า 
พนักงานจ้าง อบต. 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น   
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
         1.5   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมจัดหาเครื่องออกก าลัง
กาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน ในต าบล
เพนียด   มีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี

ก่อสร้างลานกีฬาภายใน
ต าบล พร้อมจัดหา
เครื่องออกก าลังกาย 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีลานกีฬาตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด และ
จัดหาเครื่องออก
ก าลังกายพร้อม
จัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย และมี
สุขภาพด ี
 

กองช่าง 

2 โครงการจดัหาตดิตั้งเครื่อง
ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 

มีเครื่องออกก าลังกาย 
ทุกหมู่บ้าน 

ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  1 - 10 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเครื่องออก
ก าลังกายที่ได้
ติดตั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกาย  
หมู่ที่ 1-10 
 

เพื่อให้เยาวชน และ
ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลังกาย
ไวใ้ช้ออกก าลังกาย และใช้
ในการแข่งขันกีฬา 

ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่อง
ออกก าลังกายทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเครื่องออก
ก าลังกายท่ีไดร้ับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมีเครื่องออก
ก าลังกายไว้ใช้ในการ
ออกก าลังกาย 
 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
จ าหน่ายสินค้า OTOP 

เพื่อให้มีสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าชุมชน 

ก่อสร้างอาคารจ าหน่าย
สินค้า OTOP  ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาว 
10  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

- 200,000 
 

- - มีการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า OTOP 
และมรีายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  
        1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลง 
 
 
 
 
 

- ค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพื่อ
ส่งไปบ าบัดรักษา ป้องกัน
ไม่ให้มผีู้เสพใหม่   
- สนับสนุนการปราบปราม
แก่เจ้าหน้าที ่ รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ส่วนราชการที่เกีย่วข้องใน
การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
- กิจกรรมบ าบดัฟื้นฟูผู้เสพ
ยาที่เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  
- กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ที่ไดร้ับการบ าบดัยา
เสพติด   

180,000 180,000 180,000 180,000 - ผู้เสพ/ผู้ตดิใน
ชุมชนผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูร้อย
ละ 90 
-ผู้เสพ/ผู้ตดิใน
ชุมชนได้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพ  
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลงและหมด
ไป 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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 หน้า 64 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
         1.7   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต าบลเพนียด  

 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน และ
ประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

 

จัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
ประเภทละ 1 ครั้ง / 
ปี 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เยาวชนและ
ประชาชนทุก
หมู่บ้าน เข้าร่วม
การแข่งขันทุก
ประเภทกีฬา 

เยาวชน และ
ประชาชนมีร่างกาย ท่ี
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด มีความรักและ
ความสามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 
 

2 โครงการแข่งขันกีฬารวมถึง
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพื่อส่งเสริมการการออก
ก าลังกาย  การสร้างความ
สามัคคี  และเป็นการ
เชื่อมความสมัพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิก
สภา,พนักงานส่วนต าบล,
ประชาชนในแต่ละ อปท.
ในเขตอ าเภอโคกส าโรง 

ส่งนักกีฬาร่วม
แข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ อปท. 
ทั้ง  14  แห่งในเขต
อ าเภอโคกส าโรง  

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

อปท. เข้าร่วมการ
แข่งขันทุก
ประเภทกีฬา 

ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, 
พนักงานส่วนต าบล
และประชาชนแต่ละ 
อปท.  มีร่างกายท่ี
แข็งแรง  มีความรัก
และสามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา
และอุปกรณ์ออกก าลังกาย 

เพื่อให้เยาวชน และ
ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลังกาย
ไวใ้ช้ออกก าลังกาย และใช้
ในการแข่งขันกีฬา 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ใหห้มู่บ้านทั้ง 10 
แห่ง  

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

มอีุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้านทั้ง 
10 แห่ง 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาและอุปกรณ์ออก
ก าลังกายไว้ใช้ในการ
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 65 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
         1.8   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนรู้และ
เข้าใจถึงแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรมประชาชน 
หมู่ที่ 1-10 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 

ประชาชนรู้และ
เข้าใจการ
ด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการปลูก 
ข้าวหอมมะลิและเมล็ดพันธ์ุ 
 

เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว
หอมมะลิปลอดสารพิษ 
 

จัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าว
หอมมะลิ 105 
แจกจ่ายให้เกษตรกร 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
พันธุ์ข้าว 

เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ขยาย
โอกาสให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการท าปุ๋ยชีวภาพ 
 

เพื่อให้ประชาชน  
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ 
ให้แก่ประชาชน 

จัดอบรมส่งเสริมการ
ท าปุ๋ยให้แก่ประชาชน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 

เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ขยาย
โอกาสให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
         1.9   แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารกจิการ
ประปา 
 
 
 

 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ 

ค่าใช้จ้างในการบริหารกิจการ
ประปา  เช่น ค่าจ้างเหมา
บริการตา่งๆค่าจ้างเหมาบุคคล
ในการเก็บเงินค่าน้ าประปา  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
ค่าวัสดุ  ค่าครุภณัฑ์  
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  
ฯลฯ 

2,500,000 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 

ประชาชนมี
น้ าประปา 

กองช่าง 

2 โครงการบริหารโรงฆ่าสัตว ์ เพื่อบริหารจดัการ 
โรงฆ่าสัตว์  ให้มีความ
สะอาดและได้
มาตรฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงฆ่าสัตว์   
เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าธรรมเนียม   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
ค่าสาธารณูปโภค 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

มีการบรหิารจดัการ
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐาน และถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

 
 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
         1.10   แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ทีด่ ี

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

8,900,000 8,900,000 8,900,000 8,900,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

2 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้
พิการและเพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้พิการในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้พิการร้อยละ 
100  ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
3 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  

 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์และเพื่อให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ป่วยเอดส์ ร้อย
ละ 100 ไดร้ับ
ความช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็นคา่เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต าบลเพนยีด 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งและสมทบ
งบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนท่ีมีการ
จัดตั้งขึ้น  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
เพนียด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการจะไดร้ับ
การดูแลตั้งแต่เกดิ
จนตาย   

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
         1.10   แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
อบต.เพนียด และบรหิาร
จัดการกองทุนฯ 
 

เพื่อบริหารจดัการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
เพนียด  โดยคณะ 
กรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
เพนียด 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.เพนียด  
จ านวน 1  ครั้ง/ป ี
และบรหิารจดัการ
กองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

419,000 
 

419,000 
 

419,000 
 

419,000 
 

การบริหาร
กองทุนผ่านเกณฑ์
จัดการการ
ประเมินตนตาม
ระเบียบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
อยู่ในระดับดี (A) 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลเพนยีดมสีุขภาพ
ดี  และได้รับการ
บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม,

คณะกรรมการ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพต าบล

เพนียด 

6 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารอง
จ่าย และเพื่อใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉินกรณเีกิด 
สาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา อุทกภัย  ภัยแล้ง  
ภัยหนาว  เป็นต้น 

จัดหาอุปกรณ์
ก่อสร้าง ซ่อมแซม
บ้านท่ีเสียหาย  หรือ
สนับสนุนน้ าอุปโภค 
บริโภค ผ้าห่อ  
ถุงยังชีพ และอืน่ๆ 
ที่จะสามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนได ้

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ประชาชนไดร้ับการ
บรรเทาความเดือน
ร้อน 

อบต.เพนียด 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน ้า 
หมู่ที่  1  จากบ้านนายอ้านาจ  
แท่นสูงเนิน 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ระยะทาง
ยาว 14  เมตร  ท่อขนาด  
0.80 x 1.00 เมตร  
พร้อมบ่อพัก  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

54,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที ่ 1  
จากบ้านนายสมปอง เปี่ยมพร้อม 
ถึง บ้านนายวินัย  พันธ์ผ่าน    

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้าคสล. 
ฝาตะแกรงเหล็ก  กว้าง  
0.30 เมตร  ลึก  0.30  
เมตร  ความยาว  4  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

8,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
หมู่ที่ 1  บริเวณกลางถนน
ตรงหน้าบ้านนางถนอม พึ่งธรรม 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 
 

ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ขนาดกว้าง  50 ซ.ม. 
ยาว  3  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

65,000 50,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงวางท่อ 
ระบายน ้า  หมู่ที่ 1  จากหน้า
บ้านนายช่วย บุญธรรมถึงหน้า
บ้านนางประถม  ค้าพุด 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  40  
เมตร  ท่อขนาด 1.00x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 100,000 53,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 1  จากบ้านนายไสว   
แจ่มแจ้ง ถึง หน้าบ้านนางฉวี  
ม่วงพิจิตร 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  40 
เมตร  ท่อขนาด 0.40x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

55,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา
พร้อมก่อสร้างฝาผนัง ล้อม
ตาข่ายเหล็กพร้อมเทพื น
คอนกรีต  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีสถานท่ีไว้ใช้ใน
การท้ากิจกรรมต่างๆ 

กว้าง 10 เมตร หนา 0.15
ซ.ม.หลังคาสูง 8 เมตร 
กว้าง 10 เมตร  ฝาผนัง สูง 
1 เมตร 

- - 400,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

มีสถานท่ีไว้ใช้ในการ
จัดท้ากิจกรรมต่างๆ  
เช่น เป็นสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 1 ด้านทิศเหนือลาน
ปูน SML หมู่ที่ 1 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  27  
เมตร  ท่อขนาด 1.00x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 104,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่  1  จากหน้าบ้าน 
นายเฉลมิ  กริ่งกรับ ถึงหน้า
บ้านนายร้าพึง สสีว่าง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  27  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 38,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่  1  จากซอยข้างบ้าน
นายโกย   ละออง ถึงบ่อพัก
ท่อระบายซอยข้างบ้านนาง
ประถม  ค้าพุด ตดัข้ามถนน
ทางหลวงชนบทสายเพนียด-
นกเขาเปล้า 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  30 
เมตร  ท่อขนาด 1.00x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

53,000 60,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 1  ซอยข้างบ้าน 
นายร้าพึง สีสว่าง ถึงหน้า
บ้านนายสุพจน์  รอดยา  

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  36 
เมตร  ท่อขนาด 0.60x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

39,000 30,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
หมู่ที่  1  สายหน้าบา้นนางปู   
ชมเชย ถึงบ้านนางประคอง  
ปั้นส ี

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 50  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- 98,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 จากถนนหน้าบ้าน 
นางสั น  บุญธรรม ถึงบ้าน 
นางโกมล  สังฆชาย 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคอนครีต  
กว้าง 4  เมตร  ยาว  185  
เมตร หนา 0.15  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนยีด
ก้าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

200,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 1 จากทางหลวงชนบท
สายเพนียด-นกเขาเปล้า  
ถึงบ้านนายหล่้า  กริ่งกรับ 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6  
เมตร  ยาว  300  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

200,000 464,000 
 

200,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ที่ 1  
ซอยบ้านนายโกย  ละออง  
ถึงบ้านนางจบ  ชมเชย 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3  
เมตร  ยาว  82  เมตร ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 68,000 
 

50,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 1  
ซอยข้างบ้านนางสั น  บุญธรรม 
ถึงบ้านนางแสงเดือน  นิสัยมั่น 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด 
กว้าง 3  เมตร  ยาว  50  
เมตร   ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- 72,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 73 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 บรเิวณ
ทางเข้าบ้านนางสุฑามาส  
นกกาศักดิ์  ตรงข้ามบ้าน
นางไม้  จิตน้อย   

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การคมนาคมใน
หมู่บ้านมีความสะดวก 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.90  
เมตร  ยาว  50  เมตร  

- 16,550 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

17 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน ้า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้น ้าไหลสะดวก
และป้องกันน ้าท่วม 

ขุดลอกคลองระบายน ้า ใน
พื นที่หมู่ท่ี 1  ขนาดกว้าง  
2  เมตร  ยาว  500  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- 71,400 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

- ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
การเพาะปลูกพืชไร่  
พืชสวน เลี ยงสตัว์ 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนดิน  
โดยการลงลูกรัง  หมู่ที่ 1  
จากลานปูน SML 
 ถึงวัดสระกุ่ม 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ปรับปรุงถนนดิน  โดยการ
ลงลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,600 
เมตร   ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด  

60,000 200,000 
 

300,000 300,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 ซอยข้างบ้าน 
นายร้าพึง  สีสว่าง 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กว้าง 3  เมตร  ยาว  45  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- 64,800 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 74 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 จากถนนเดมิหน้า
บ้าน นางไม้  จิตน้อย ถึง 
บ้านนางตุ้ย  แสงส ี

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3  เมตร  ยาว  
40  เมตร หนา 0.15  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด  พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า ขนาด 0.40 
x 1.00  เมตร  มีบ่อพัก 
ยาว 150 เมตร 

120,000 
 

100,000 100,000 100,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายอ้านาจ  
แท่นสูงเนิน ถึง หน้าโรงสี
นายสกล  ปูทอง  ลานปูน  
SML   

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4  
เมตร  ยาว 150  เมตร 
หนา 0.15  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 100,000 
 

100,000 88,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1 จากนานายประยงค์  
โชติสกุล ถึง ข้างถนนสายเข้า
หนองบัว  นานายหลอน   
ศรเชน 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาด
กว้าง 4  เมตร  ยาว  400  
เมตร ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- 100,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1  สายข้างนา 
นายร้าพัน  บุญธรรม  จาก
ถนนสายเข้าบ้านหนองบัว 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 
4  เมตร  ยาว  200  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 50,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 1  จากถนนลาดยาง 
ถึงบ้านนายฉลวย  ละออง   

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  
2.50 ม.  ยาว 105 ม. พร้อม
วางท่อระบายน ้า ขนาด 0.40 x 
1.00  เมตร  ยาว  105  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด   

36,000 
 

100,000 124,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

25 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 1  บริเวณหน้าบ้าน
นายประยงค์  โชตสิกุล  

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า ยาว 52 เมตร  
ท่อขนาด  0.60x 1.00  เมตร  
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

97,500 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

26 โครงการวางท่อระบายน ้า 
หมู่ที่ 1  จากหน้าบ้าน 
นายไสว  แจ่มแจ้ง ถึง ถนน
ทางหลวงชนบท 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า ยาว 230 ม.  
ท่อขนาด  0.60x 1.00  ม.
พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างราง
ระบายน ้าลึก 0.30 ม. ยาวรวม 
25 ม. ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

538,000 - 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่  1  จากหน้าบ้าน 
นายขาว  ปั้นสี ถึง ถนนทาง
หลวงชนบทบ้านเพนียด-
บ้านนกเขาเปลา้ 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า ยาว 60 เมตร  
ท่อขนาด  0.60x 1.00  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 
 

100,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

28 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่  1  บริเวณซอยหน้า
บ้านนางหลั่น  จุ้ยซื่อ ถึงทาง
หลวงชนบท  สายเพนียด-
นกเขาเปล้า 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า ยาว 48 เมตร  
ท่อขนาด  0.40x 1.00  เมตร  
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

79,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและป้องกัน
ปัญหาน ้าท่วมขัง 
ระบายน ้าดีขึ น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าตัวยู บริเวณหมู่ที่ 1 ถึง  
หมู่ที่  2  จากวัดราชบรรทม 
ถึง หน้าบ้านผู้ใหญ่ประยงค์  
โชติสกุล 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู  
ขนาดกว้าง  1  เมตร  ยาว  
300  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

100,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่  1  ต่อจากของเดิม  
จากบ้านนายโกร๋น  ปูทอง 
ถึง บ้านนางสั น  บุญธรรม 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ระยะทาง 50  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 1.00 
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

50,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 77 
 

แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 1  พร้อมก่อสร้างถนน
ดิน ซอยบ้านนางคะนึง  
ช้านาญโพธ์ิถึงบ้าน 
นายอาดูน  ค้าเครือ 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ระยะทาง 
250  เมตร  ท่อขนาด  1.00x 
1.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก  และ
ก่อสร้างถนนดินกว้าง  4  เมตร  
ยาว  250  เมตร 

- 200,000 250,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

32 โครงการขุดลอกสระน ้าสัน
ดอนและสระน า้สาธารณะ
บ้านเพนียด หมู่ที ่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคอย่างเพียงพอ  

ขุดลอกสระน ้าสันดอนและสระ
น ้าสาธารณะ กว้าง 71 เมตร  
ยาว 120  เมตร  
ลึกเฉลีย่  2.50  เมตร 

- 900,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนต้าบล
เพนียดและต้าบล
ใกล้เคียงมีแหล่งน ้าใช้
เพื่อท้าการเกษตร  

กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
หมู่ที่ 1 จากสระสองตอน 
ถึง นานางระแนง  ไทยเขียว 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 500  เมตรพร้อม
วางท่อขนาด 0.60x 1.00 
เมตร จา้นวน 4 จุด  

- 680,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวก
รวดเร็วขึ น 

กองช่าง 

34 โครงการขุดอ่างเก็บน า้
หนองโสน  หมู่ที่  ๑   

เพื่อใช้เก็บกักน ้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ขุดอ่างเก็บน ้าหนองโสน  
หมู่ที่ ๑ จ้านวน ๑  แห่ง ขนาด
กว้าง 100  เมตร  ยาว  200  
เมตร  ลึก 6.00  เมตร  ตาม
แบบชลประทานก้าหนด 

- - 10,000,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลเพนยีดและ
ต้าบลใกลเ้คียงมีแหล่ง
น ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตร และ
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่ 1  แทนของเก่า
พร้อมซ่อมแซมถนน คสล.
ที่ช้ารุด  บริเวณซอยบ้าน
นายโกย  ละออง ถึงบ้าน
นางจบ ชมเชย 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  82  
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 1.00  
เมตร  พร้อมบ่อพัก ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 76,000 80,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

36 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่  1  บริเวณกลาง
ถนนซอยบ้านคุณนายโพ  
อ่อนน้อย  

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  60  
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 1.00  
เมตร  พร้อมบ่อพัก ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 150,000 100,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

37 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่  1  จากบริเวณหน้า
ห้องเช่านางจิราภรณ์   
แจ่มแจ้ง  ถึงหน้าบ้าน 
นายบุญส่ง  นาคน้อย    

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  126  
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 1.00  
เมตร  พร้อมบ่อพัก ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 100,000 100,000 100,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

38 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่  1  จากหน้าบ้าน 
นายสมนึก  งามข้า ถึง  
บ้านนางอรสา  เคจันทึก 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  100  
เมตร  ท่อขนาด  0.80x 1.00  
เมตร  พร้อมบ่อพัก ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 200,000 100,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการวางท่อระบายน ้า  
กลางถนน  คสล. หมู่ที่  1  
ต่อจากของเดิม ถึงหน้าห้อง
เช่านางเลิศ  กริ่งกลับ 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  100  
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 1.00  
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- 100,000 100,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขัง การ
ระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 จากบ้านนายขาว  
ปั้นสี ถึงบ้านนางแวง  ส้าลี  

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 3  
เมตร  ยาว 50  เมตร หนา 
0.15  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- 100,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

41 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่
เกษตรกร  คณะเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
หมู่ที่ ๑   

ประชาชนต้าบลเพนียด
และต้าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน ้าใช้เพื่อท้า
การเกษตร และอุปโภค  
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร  
คณะเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
หมู่ที่ ๑  จ้านวน ๑ แห่งตาม
แบบชลประทานก้าหนด 

10,000,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีด
และต้าบล
ใกล้เคียงมีแหล่ง
น ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรและ 
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เพื่อใช้เก็บกักน ้าไว้ใช้
ในการเกษตร 

ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 2,000,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีดและ
ต้าบลใกลเ้คียงมีแหล่ง
น ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรและ 
อุปโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างทางเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2   
จากบ้านนายมานะ บุญเมฆ 
ถึงบ้านนางสีหวด  สงสะอาด 
 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร 

ก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 
32 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

14,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี  เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ น 

กองช่าง 
 
 
 

44 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่ที่ 2  จากหน้าบ้านก้านัน
ชง  อยู่ยงค์ ถึง SML หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การคมนาคมใน
หมู่บ้านมีความสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 
6 เมตร  ยาว 500  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

 984,000 500,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ที่  2  บริเวณ
พื นที่หมู่ท่ี  2  ในชุมชนและ
พื นที่การเกษตร 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3  
เมตร  ยาว  2,000  เมตร   

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

46 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน ้า หมู่ที่ 2  
บริเวณหน้าบ้านนางยวน  
จุ้ยซื่อ ถึง หน้าวัดราชบรรทม 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6 
เมตร  ยาว 100  เมตร  
พร้อมรางระบายน ้า   
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

156,000 
 

142,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 2  จากสามแยกคลอง
หนองยายลักษณ ์
 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เสรมิเหล็ก จากสามแยก
หนองยายลักษณ์    
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
ม. หนา 0.15 ม. 

- 
 

3,500,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี  เพื่อการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ขึ น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

48 โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้น 
หมู่ที่  2 
   

เพื่อให้การกักเก็บน ้าดี
ยิ่งขึ น 

ซ่อมแซมฝายน ้าล้น  จ้านวน 
2 แห่ง บริเวณฝายห้วยปลา
หมอและหนองยายลักษณ์  
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  
32  เมตร 

200,000 200,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

- ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
การเพาะปลูกพืชไร่ พืช
สวน เลี ยงสัตว ์

กองช่าง 
 

49 โครงการขุดอ่างเก็บน า้ หมู่ที่ 2   
บริเวณหนองเกต ุ

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคอย่างเพียงพอ  

ขุดอ่างเก็บน ้าพื นท่ี
สาธารณะ   
พื นที่ประมาณ  10  ไร่  
 

6,000,000 6,000,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนต้าบลเพนียด
และต้าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน ้าใช้เพื่อท้า
การเกษตร  

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า
พร้อมวางท่อ  หมู่ที่  2   
สายห้วยปลาหมอ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคอย่างเพียงพอ  

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า  สาย
ห้วยปลาหมอ  ยาว 5 เมตร  
กว้าง  32  เมตร  พร้อม
วางท่อขนาด 1 เมตร  
จ้านวน  15  ท่อน 

500,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนต้าบลเพนียด
และต้าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน ้าใช้เพื่อท้า
การเกษตร และอุปโภค  
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

51 โครงการขุดลอกคลอง   
หมู่ที่  2  บริเวณจากถนนสาย
เข้าบ้านหนองบัว ถึง 
นานายอ้านวย  คลังผา 

เพื่อให้มีทางระบายน ้า
ที่สะดวก 

ขุดคลอง ขนาดกว้าง 1 
เมตร  ลึก 1 เมตร  ยาว 
500  เมตร  ตามแบบ
อบต.เพนียดก้าหนด 

20,000 
 

28,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 2  จาก SML 
หมู่ที่ 2  ถึงหน้าบ้าน 
นายสัมฤทธ์ิ  ละออง 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 300  
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- 200,000 394,000 - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

53 โครงการวางท่อระบายน ้า 
หมู่ที่  2  จากหน้าบ้าน 
นายสมพิศ  ดาวลัย์ ถึง 
บ้านนางอมร  คีร ี

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  150 
เมตร  ท่อขนาด  0.40x 
1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 100,000 100,000 - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 สายคัน
คลองห้วยปลาหมอ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและลด
ระยะเวลาในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาด
กว้าง  5  เมตร  ยาว  4,000  
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบอบต.เพนียดก้าหนด 

- - 11,250,000 - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

55 โครงการวางท่อระบายน ้า 
หมู่ที่ 3  
จากบ้านนายบุญเรือน  
ถึง บ้านนายก้อง  ไม้คต 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  102 
เมตร  ท่อขนาด 0.60 x  
1.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

234,000 - - - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  
จากสระวัดราชบรรทม ถึง 
บ้านนางกัน  รังมณ ี
 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไป-มา 

ก่อสร้างถนน คสล.เสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว  200 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

200,000 
 

200,000 
 

- - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี  เพื่อการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 
 
 
 

57 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่ 3   
จากบ้านนายช้านาญ แสงสัก 
ถึงบ้านนายจี๊ด ประเสริฐสังข ์

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  400 
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 200,000 
 

200,000 300,000 มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขัง การระบาย
น ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

58 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่ 3   
จากบ้านนางสายฝน ถึง 
คลองบ้านนายบุญช่วย   
อยู่ยงค์ 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า   
ยาว  108 เมตร  ท่อขนาด  
0.40x 1.00  เมตร  พร้อม
บ่อพัก  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

60,000 60,000 - - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขัง การระบาย
น ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

59 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่  3   
จากบ้านนางเหมาะ  ดาวัลย์  
ถึงถนนแยกบ้านนายน ้ามนต์  
ละออง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  
ยาว  30 เมตร  ท่อขนาด  
0.40x 1.00  เมตร  พร้อม
บ่อพัก  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

45,000 - - - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขัง การระบาย
น ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 3  บริเวณจาก
นานายเฉลมิ  โป้น้อย  ถึงสาย
หนองส้าโรง และจากสายนานาย
สมจิตร  ถึงถนนสายหนองส้าโรง 

เพื่อมีความสะดวกใน
การเดินทางมากขึ น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4  เมตร  ยาว 2,200 
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

340,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

61 โครงการขยายไหล่ทาง  
หมู่ที ่3,8  จากบริเวณซุ้มประตู
ทางเข้าวัดราชบรรทม ถึงบริเวณ
หน้าวัดราชบรรทม 

เพื่อมีความสะดวกใน
การเดินทางมากขึ น 

ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 
ไหล่ทาง 1.00  เมตร   
ยาว 1,600 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

393,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลเพนยีดใช้ถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวกขึ น 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 4 
จากนานายสมจิตร์  สวัสดี  ถึง
นานางสุชาติ  ค้าหวาน 

เพื่อมีความสะดวกใน
การเดินทางมากขึ น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  2,000 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

63 โครงการวางท่อระบายน ้ากลาง
ถนน  หมู่ที่ 4  จากบ้าน 
นายชวด  เพ็งราด  ถึงบ้าน 
นายส้าเนา  บญุดีมาก 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  30 
เมตร  ท่อขนาด  0.60x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

83,000 83,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4  
จากบ้านนายเยา้  บุญดีมาก ถึง 
บ้านนายชอวด  เหนี่ยงจิตต ์ 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50  เมตร  ยาว 32  
เมตร ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

56,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4  
จากบ้านนายสายชน สีไสยา  
ถึง บ้านนางแพรว  จิตเสือ  

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3  เมตร  ยาว 113  
เมตร ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- 
 

100,000 62,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. 
หมู่ที่ 4  
จากบ้านนายเสนาะ  พันธ์ปิ่น 
ถึงบ้านนางจิบ  มังสา   

เพื่อพัฒนาสภาพทางให้
มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ก่อสร้างทางเท้า คสล.  
ขนาดกว้าง 1.50  เมตร  
ยาว 30  เมตร ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 
 

21,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น
คลองจิกลี  หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน ้าให้
มีสภาพการใช้งานได้ดี
ขึ น  เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช้ส้าหรับการอุปโภค 
เพื่อการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าล้น  ขนาด
กว้าง  20  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- - 1,000,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับการ
เพาะปลูกพืชไร่ พืช
สวน เลี ยงสัตว ์

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

68 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่  4  สายบ้านคลองไอ้ต่วน ถึง
ทุ่งระฟ้านานายเสนาะ พันธ์ป่ิน   

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

50,000 50,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู 
หมู่ที่  4  จากบ้านนางอ้าไพ  ส้าล ี 
ถึงบ้านนางแวง  จิตเสือ 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู  
ยาว  35  เมตร   
กว้าง 35 ซ.ม.  
ลึก 30  ซ.ม.  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- - 80,500 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 บริเวณที่นายประเสริฐ  
กริ่งกรับ  ถึง บ้านนางสุรินทร์  
วิเศษเวช 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3  เมตร  ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

100,000 100,000 100,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

71 โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่  4  
สายบ้านนางสีนวล  เหนี่ยงจติต์ 
ถึง ล้าคลองห้วยยาง (ช่วงที่ 2) 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
100  เมตร  ท่อขนาด  
0.80x 1.00  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- - 
 

200,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 88 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 5  
บริเวณจากนานายน้อย ทองเกิด 
ถึง นานายวิจิตร์  พักบุตร ์

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว 
2,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

140,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง หมู่ที่ 5  
บริเวณจากนานายสมปอง  
สวัสดี  ถึง นานายจิตร์  สวัสด ี

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร  ยาว 
1,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

70,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

74 โครงการซ่อมแซมฝายน ้าล้นห้วย
ยาง  หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน ้าให้
มีสภาพการใช้งานได้ดี
ขึ น  เพื่อให้ประชาชนมี
น ้าใช้ส้าหรับการอุปโภค 
เพื่อการเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน ้าล้น  
ขนาดกว้าง  12  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

100,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับการ
เพาะปลูกพืชไร่ พืช
สวน เลี ยงสัตว ์

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ตัวยู หมู่ที่  5  จากบ้านนายฟุ้ง  
ติดต่อ  ถึงบ้านนายแดน เพ็งราช 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 
 

ก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว  168  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- - 278,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายเฉียบ สนด้า ถึงถนน 
ลาดยางสายเพนียด – วังขอนขว้าง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ยาว  130  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

200,000 
 

170,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู  
หมู่ที่  5 จากบ้านนายกอน  
โคกสลุง  ถึงวัดนกเขาเปล้า 
 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 
 

วางท่อระบายน ้าตัวยู 
ขนาดยาว 380 เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด 
ก้าหนด 

- - 680,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู 
หมู่ที่ 5  บริเวณจากบ้านนางอ้อย  
สดับจติร์ ถึงบ้านนายประจบ   
พลไกร 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ยาว 383  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- - - 634,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

79 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่ 5  จากบ้านนายสมพงษ์  
น้อยหา ถึงบ้านนางมะลิ  ทองดี  

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
500เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- - - 930,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

80 โครงการซ่อมแซมคันสระลาด
ส้าโรง หมู่ที่  5   

เพื่อให้สระน ้าสามารถ
กักเก็บน ้าไดต้ามปกติคัน
สระไม่พังทลาย 

ซ่อมแซมคันสระน า้รอบ
สระ  กว้าง  15  เมตร  
ยาวรวม 380 เมตร 

120,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนได้ใช้น ้าใน
การเกษตรและ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 90 
 

แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  จากบ้านนายเนตร  
ทองดี ถึงบ้านนายส้ารวย อาจข้า 

เพื่อพัฒนาสภาพ
สายทางให้มีความ
สะดวก  ปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 600  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 1,320,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 5  จากสะพาน 
หมู่ที่ 5 ถึงนานายเกสร  ผมงาม  
และจากสะพาน  
ถึงนานายวิโรจน์  ลารัน 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การคมนาคมใน
หมู่บ้านมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  
ยาว 2,000  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- - 100,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 5  จากบ้านนางม่วง  
ทองมาเต็ม  ถึง บ้านนายจรัญ  
พัดเงิน 

เพื่อเป็นเส้นทางใน
การคมนาคมใน
หมู่บ้านมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. 
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร   
ยาว 40  เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- - - 77,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

84 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ตัวยู หมู่ที่  5  จากบ้าน 
นายประสิทธ์ิ  ผมงาม   
ถึงทางแยกบ้านนายไกร  พัดเงิน 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้า  ยาว 40  
เมตร  กว้าง 50 ซ.ม. ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- - - 115,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6  จากถนนลาดยาง  
สายเพนียด-หนองใหญ่  
ถึงบ้านนายเพลิน  เกิดแสวง 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 300  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

260,000 400,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรัง  หมู่ที่ 6  จาก
ถนนลาดยางสายเพนียด-หนอง
ใหญ่ ถึงบ้านนายเพลิน เกดิแสวง 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง กว้าง  4  เมตร  
ยาว 300  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

40,000 
 

40,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

87 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 6 จากถนนลาดยาง ถึง
หน้าโรงเรียนบ้านหนองปล้อง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
150  เมตร  ท่อขนาด  
0.40x 1.00  เมตร  
พร้อมบ่อพัก  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 163,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 6  
บริเวณจากโรงเรียนหนองปล้อง   
ถึงอ่างเก็บน ้าห้วยกระจะ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร   
ยาว 2,000  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 140,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 92 
 

แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 จากหลังโรงเรยีนบ้าน
หนองปล้อง ไปทางอ่างเก็บน ้าห้วย
กระจะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.   
ขนาดกว้าง  4 เมตร   
ยาว  300  เมตร   
หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด   

- - 591,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

90 โครงการวางท่อระบายน ้า 
หมู่ที่ 6  จากบ้านนายประสิทธ์ิ  
สมจิตร์ ถึง ทางเข้านานายบุญลือ  
พันธ์สวัสดิ ์

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
300 เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

200,000 
 

300,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

91 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนายทองหลอ่  
แจ่มแสง  ถึง ถนนลาดยาง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
100 เมตร  ท่อขนาด 
0.40x 1.00  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- 126,000  
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

92 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่  6 จากถนนคอนกรีตทางเขา้
บ้านนายจรรยา  ทองหวย ถึง  
นานายทองเย็น  เกิดแสวง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
120  เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

200,000 100,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

93 โครงการล้อมรั วสาธารณะ หมู่ที่ 6  
บริเวณประปาหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการรักษา
แหล่งน ้าสาธารณะ
ไม่ให้สตัว์เข้าไปในสระ
น ้า ที่ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างรั วยาวรวมไม่น้อย
กว่า 50  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 13,250 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ที่สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภค 

กองช่าง 

94 โครงการขุดลอกสระน ้าวดัหนอง
ปล้อง  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้มีปริมาณน ้าท่ี
เพียงพอในการใช้ของ
ประชาชนบ้านเพนียด 

ขุดขยายสระขนาดกว้าง    
26  เมตร  ยาว  32  
เมตร  ลึก  1.50  เมตร   

- 50,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

95 
 

โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่  6 จากบ้านนายธวัช ปันต๊าว 
ถึง บ้านนางเพ็ญศรี  พึ่งธรรม 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วม
ขัง และมีทางระบาย
น ้าท่ีสะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
137  เมตร  ท่อขนาด  
0.40x 1.00  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- 164,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

96 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอส
ฟัลท์  บ้านเพนียด-บ้านหนองใหญ่  
ต้าบลเพนยีด  อ้าเภอโคกส้าโรง  
จังหวัดลพบุรี  เชื่อมต่อต้าบลวัง
เพลิง  อ้าเภอโคกส้าโรง  จังหวัด
ลพบุร ี

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไป
มา 
 

ซ่อมแซมผิวจราจรแอส
ฟัลท์  บ้านเพนียด -บ้าน
หนองใหญ่ ต้าบลเพนียด
เชื่อมต่อต้าบลวังเพลิง 
กว้าง  6  เมตร   
ยาว 4,800 เมตร  หนา 
0.04  เมตร 

2,400,000 
 

5,000,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี  เพื่อการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.บ้าน 
นางนวลจันทร์ ลิโป้ ถึงโรงพัก
ใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วใน
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  
ยาว  49  เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

95,000 - 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
พร้อมร่องระบายน ้า  หมู่ที่  7   
บริเวณทางสะแกราบ ถึง  
นานายบัญญตัิ  เกิดแสวง 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก  ปลอดภัยใน
การสญัจรของราษฎร 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมร่อง
ระบายน ้า  ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 268  ม. ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 192,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

99 โครงการลงหินคลุกบริเวณไหล่
ทางในหมู่ที่ 7   

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก  ปลอดภัยใน
การสญัจรของราษฎร 

ลงหินคลุกบริเวณไหล่ทางใน
หมู่ที่ 7  ยาว 500 ม. ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 100,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

100 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่ 7  จากถนนปูนบ้านน้อย 
ถึงบ้านนายเพียว สีไสยา 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก  ปลอดภัยใน
การสญัจรของราษฎร 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

26,500 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 7   
สายเล้าไก ่

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก  ปลอดภัยใน
การสญัจรของราษฎร 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 4,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

100,000 
 

100,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

102 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดนิ
ลูกรัง  หมู่ที่ 7  จากกลุ่มบ้านพัก
ต้ารวจ  ถึงบ้านนายมนชัย  
เหมือนใจ 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง  กว้าง 4  เมตร  
ยาว 300  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

50,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

103 โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 
4,9  จากท่ีสาธารณะหมู่ที่ 9  
ถึง คลองซับยาง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  
ท่อขนาด  0.60x 1.00 
เมตร  ยาว 500  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

500,000 500,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 
  

104 โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 7  
บริเวณจากทางแยกเข้าสะแกราบ  
ถึง บ้านนางกัญญา  หลั่งไพศาล  

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว 
50  เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 60,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 
  

105 โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่ 7 
จากบ้านนายมานสั  เสมาทอง ถึง
บ้านนายตู้  ชิวดก 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว 
20  เมตร  ท่อขนาด  
0.30x 1.00 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- - 19,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
หมู่ที่ 7  บริเวณจากคลอง
สาธารณะถึงทางแยกเข้าต้าบล
สะแกราบ   

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ยาว 300  เมตร   ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 497,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

107 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 
จากนานายสมบัติ  เหมือนใจ ถึง
นานางดาว   

เพื่อให้มีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ขุดคลอง ขนาดกว้าง 1 ม.  
ลึก 1 ม.  ยาว  180  ม.  
พร้อมวางท่อข้าม  ขนาด 
0.40 x 1.00  ม.  
จ้านวน  4  ท่อน ตาม
แบบอบต.เพนียดก้าหนด 

6,800 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การระบายน ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
หมู่ที่  7  ระหว่างบ้านพักต้ารวจ
เพนียด ถึงคลองสาธารณะ 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ยาว 350  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

100,000 166,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
หมู่ที่  7  จากบ้านนายสุรินทร์   
จงรักชอบ  ถึง คลองสาธารณะ 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้า  
ยาว 300  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

100,000 128,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 

กองช่าง 

110 โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ที่  7  
จากบ้านนายเตี ย  สมบญุ  
ถึงรั วสถานีต้ารวจภูธรเพนียด 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว 
21  เมตร  ท่อขนาด  
1.00x 1.00 เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

73,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที ่7 
บริเวณจากถนน คสล. ถึง  
บ้านนายอู๋  เกตุตรง 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3  เมตร  
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

100,000 
 

100,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างถนนส้าหรับให้น า้
ล้น  หมู่ที่ 7 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ ก่อสร้างถนนส้าหรับให้น ้า
ล้น  ขนาดกว้าง  4 เมตร  
ยาว 6  เมตร  สูง  2  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- 200,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับการ
เพาะปลูกพืชไร่ พืช
สวน เลี ยงสัตว ์

กองช่าง 

113 โครงการปรับปรุงเครื่องกรองน ้า 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อปรับปรุงเครื่องกรอง
น ้าให้มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานได้ด ี

ปรับปรุงเครื่องกรองน ้า  
หมู่ที่ 7   

- 50,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้า
สะอาดไว้ใช้ 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างถนนดินเสรมิ
ลูกรัง  หมู่ที่ 7  จากถนนคอนกรตี
ถึงไร่นางบุญน้า โตประสิทธ์ิ 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดินเสรมิลูกรัง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร  ยาว 1,000  เมตร  
สูง 1 เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- 332,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

115 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้ารูปตัววี  พร้อมเสรมิผิว
จราจร  หมู่ที่ 8  บริเวณโดม
อเนกประสงค์ ถึงบริเวณ
บ้านนางบุญช่วย  ละออง 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างรางระบายน ้ารูป 
ตัววี  พร้อมเสริมผิวจราจร  
กว้าง 0.30 เมตร  ยาว 
325  เมตร   ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

200,000 - 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8   
จากนานายประจวบ  แก้ว
เพ็ชร  ถึงนานายคูณ  อาจ
ข้า 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15  
เมตร ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

200,000 500,000 500,000 1,000,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 
 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8  สายหนองประดู่  
จากนานางนกแก้ว  โพธิ์ทอง 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว 
200 เมตร หนา 0.15  
เมตร ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

240,000 200,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 
 

118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง  หมู่ที่ 8 
สายหนองประดู่และ 
สายหนองยายลักษณ ์

เพื่อมีความสะดวกในการ
เดินทางมากขึ น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง สายหนองประดู่  
ระยะทางยาว  2,000 
เมตร  และสายหนองยาย
ลักษณ์  ยาว 1,000 เมตร   

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 99 
 

แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8   
จากนานางระแนง ไทยเขยีว  
ถึงนานางเรียง  บุญเต็ม 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎรที่ขับขี่ยานพาหนะ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว 
500 เมตร หนา 0.15  
เมตร ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด  

200,000 200,000 200,000 500,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 
 

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   
หมู่ที่ 9   
จากบ้านนางเจียว ถึง  
บ้านนายเย้ย  จันทรส์ุข   
 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 150  ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมวางท่อ 
ขนาด 60 ซ.ม. จ้านวน 1  
จุด ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

334,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

121 โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง  หมู่ที่ 9  
จากนานายวิโรจน์  ค้าหวาน 
ถึงนานายฉัน  อาจข้า 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4  เมตร  ยาว 
1,500  เมตร   ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- - - 108,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9  
จากบ้านนายหนึ่ง  จิตรเฉย 
ถึง นานายเสนาะ พันธ์ปิ่น  

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจรของ
ราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 150  ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

- - 286,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 100 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

123 โครงการก่อสร้างฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน ้า  
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายส้าราญ  
ยอดทอง  ถึงบ้านนายสุชาติ  
แผนคงงาม  

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปดิ
รางระบายน า้  ขนาด 1.00 
x 1.20 เมตร  ระยะทาง 
108  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 

 

กองช่าง 

124 โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่
ที่  9  จากสระน ้านานาย
เสนาะ  พันธ์ปิ่น  ถึง ถนน
หน้าบ้านนายจวน  แจ่มใส 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
100 เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด  

100,000 90,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

125 โครงการวางท่อระบายน ้า  
หมู่ที ่9 จากบ้านนายบญุนาค  
ทองดี  ถึงบ้านนายจ้าลอง  
พัดยนต ์

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  64 
เมตร  ท่อขนาด  0.60 x 
1.00  เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

121,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

126 โครงการวางท่อระบายน ้า   
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเย้ย  
จันทร์สุข ถึงบ้านนายอ๊าด  
อาจป้อง  
 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ระยะทาง
ยาว 150  เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00 เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

100,000 100,000 
 

70,000 - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้าท่วม
ขัง การระบายน ้าดี
ขึ น 
 

กองช่าง 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 101 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 จาก
บ้านนายก้าจาย  อาจข้า ถึง 
เขตทหาร 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและลดระยะเวลาใน
การเดินทาง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว  
1,000  เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

50,000 50,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายก้าจาย  
อาจข้า ถึง เขตทหาร 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและลดระยะเวลาใน
การเดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว  1,000  เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- - 2,812,500 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างเรียงหิน
ใหญ่ สระลาดส้าโรง หมู่ที ่9 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเก็บน ้า
เพื่อการเกษตร   

ก่อสร้างเรยีงหินใหญ่ขนาด
กว้าง 6 ม.ยาว 450 ม.
หนา 0.30 ม.  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

- - - 675,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนได้ใช้น ้า
ในการเกษตรและ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9  จากหลังโรงเรยีน
บ้านนกเขาเปลา้ ถึง ทางขึ น
สระลาดส้าโรง 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทางให้
มีความสะดวก  ปลอดภัย
ในการสัญจรของราษฎร 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 80  ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- - - 176,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 102 
 

แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 สายเพนียด – 
หนองใหญ่  ช่วงที่ 2 จาก
บ้านนายบ้ารุง  ปูทอง ถึง 
บ้านนายลิบ  ปูทอง 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 63  ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

90,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
หมู่ที่ 10  บริเวณจากถนน
สายเพนียด-หนองใหญ่   
เข้าไร่นายสมคิด  มั่งม ี

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4  
เมตร  ยาว 600 เมตร หนา 
0.15  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

200,000 200,000 200,000 
 

500,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

133 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง   
หมู่ที่ 10 สายห้วยยางจาก
นานายแบน  เชญชาญ  ถึง
ไร่นายสมชาย  เชญชาญ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง  3  เมตร  ยาว 600  
เมตร  ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

29,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

134 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 จากวัดหนอง
สะแก ถึงบ้านนายระเบียบ 
จันทร์สุข 

เพื่อมีความ
สะดวกสบายในการ
เดินทาง 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,020 เมตร 
หนา  0.15 เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

200,000 
 

200,000 
 

1,000,000 895,000 มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีดได้ใช้
เส้นทางนี  เพื่อการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

135 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10 สายเข้าวัดหนอง
สะแก  แยกเข้าบ้าน 
นางจินตนา  เชญชาญ  ถึง  
บ้านนายสมศักดิ์  แย้งรุ่ง 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3 เมตร ยาว 100  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- 144,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 10  จากถนน
สายเพนียด-หนองใหญ่ เข้า
ไปท่ีนานายสมศักดิ์  
ช้านาญโพธ์ิ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 163  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- 220,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
หมู่ที่ 10  บริเวณจากถนน
สายเพนียด-หนองใหญ่   
เข้าบ้านนายเฉลียว  เชญ
ชาญ 

เพื่อเป็นเส้นทางในการ
คมนาคมในหมู่บา้นมี
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4  
เมตร  ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ตามแบบ อบต.เพนียด
ก้าหนด 

- - 360,000 
 

- มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 10  จากทางเข้าอ่าง
เก็บน ้าสระน ้าแดง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วในการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว  1,100  เมตร  หนา 
0.15 เมตร   

- - - 2,475,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

139 โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล. หมู่ที่ 4 จากถนนสาย
บ้านนางตอง  เกิดสุวรรณ  
ถึงบริเวณสระน ้าบา้น 
นายส้าเนา  บญุดีมาก 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อระบายน ้า  ยาว  
184 เมตร  ท่อขนาด  
0.60x 1.00  เมตร  
พร้อมบ่อพัก  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด  

386,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขัง การระบาย
น ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

140 โครงการซ่อมแซมถนนผิว
แอสฟัลท์ต้าบลเพนียด 
 
 
 

เพื่อพัฒนาสภาพสายทาง
ให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎรที่ขับขี่
ยานพาหนะ 

ซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลท ์ 
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ยาว   680  เมตร  หนา 
0.05  เมตร  หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า  2,720  ลบ.ม. 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

- จ้านวนถนนท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

เพื่อให้ประชาชน  
ต้าบลเพนยีดและ
ต้าบลใกลเ้คียงได้ใช้
เส้นทางนี  เพื่อการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 
 
 
 

 

141 โครงการก่อสร้างฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน ้า
ภายในต้าบลเพนียด 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน ้าภายใน
ต้าบลเพนยีด  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก้าหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขังการระบาย
น ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 

142 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝาตะแกรงเหล็กและฝา
คอนกรีตปิดรางระบายน ้า
ภายในต้าบลเพนียด 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็กและฝา
คอนกรีตปิดรางระบายน ้า
ภายในต้าบลที่ช้ารุด และ
ไม่ได้มาตรฐาน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขังการระบาย
น ้าดีขึ น 
 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

143 โครงการวางท่อและ
ซ่อมแซมท่อระบายน ้า
ภายในต้าบลเพนียด 

เพื่อไม่ให้เกิดน า้ท่วมขัง 
และมีทางระบายน ้าที่
สะดวก 

วางท่อและซ่อมแซมท่อ
ระบายน ้าภายในต้าบล
เพนียดทั ง  10 หมูบ่้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ไม่เกดิปัญหาน ้า
ท่วมขัง  
การระบายน ้าดีขึ น 

กองช่าง 

144 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม  
รางระบายน า้ ภายในต้าบล
เพนียด หมู่ที่ 1 - 10  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม 

ปรับปรุง ซ่อมแซมราง
ระบายน ้าภายในต้าบลที่
ช้ารุด และไมไ่ด้มาตรฐาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท้าให้การระบายน ้า
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ น 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างรั วล้อมสระ
พุ (ช่วงที่ 2) 

เพื่อเป็นการรักษาแหล่ง
น ้าสาธารณะไม่ใหส้ัตว์เข้า
ไปในสระน ้า ท่ีใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างรั วล้อมสระพ ุ 
ขนาดสูง  1.80  เมตร  
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 240  
เมตร  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

200,000 
 

100,000 - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีแหล่ง
น ้าท่ีสะอาดไว้ใช้ใน
การอุปโภค 

กองช่าง 

146 โครงการขุดขยายสระพุ  เพื่อให้มีปริมาณน ้าท่ี
เพียงพอในการใช้ของ
ประชาชนบ้านเพนียด 

ขุดขยายสระพุ ขนาดกว้าง    
12  เมตร  ยาว  110  
เมตร  ลึก  6  เมตร   

300,000 
 

- - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

147 โครงการติดตั งป้าย
เครื่องหมายจราจร 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และเพื่อสร้าง
ระเบียบวินยัในการขับข่ี 

ติดตั งป้ายจราจรชนิดต่างๆ  
ติดตั งกระจกโค้ง  และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวกับจราจรตามแบบ
มาตรฐาน 

50,000 
 

50,000 
 

- - จ้านวนป้าย
จราจรทีม่ีการ
ติดตั งเพิ่ม 

ท้าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

148 โครงการขยายเขตทาง  
(ไหล่ทาง)  
บริเวณหมู่ที่ 1-10   
ต้าบลเพนยีด 

เพื่อมีความสะดวกใน
การเดินทางมากขึ น 

ขยายเขตทาง (ไหล่ทาง) 
บริเวณหมู่ที่ 1-10  ต้าบล
เพนียด  โดยเทคอนกรีตหรือ
เทลาดยางสองข้างทาง  ขนาด
กว้าง  0.50 เมตร  ยาว  
4,000  เมตร 

100,000 100,000 
 

100,000 100,000 มีการด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลเพนยีดใช้ถนน
เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวกขึ น 

กองช่าง 

149 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 1 - 10 

ประชาชนต้าบลเพนียด
และต้าบลใกลเ้คียงมี
แหล่งน ้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดบ่อ 
เส้นผา่ศูนย์กลาง  6  นิ ว  
ความลึก 70 - 120  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 จ้านวนบ่อบาดาล
ที่มีการขุดเจาะ 

เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลเพนยีดมีน ้าใช้
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

150 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนภายในต้าบลเพนียด  
หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
ต้าบลที่ช้ารดุ โดยการลงหิน
คลุก ดิน ดินลูกรัง เทคอนกรีต 
และลาดยางแอสฟลัท์  พร้อม
วางท่อระบายน ้า ฯลฯ  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 400,000 จ้านวนถนนท่ี
ได้รับการซ่อมแซม 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  
ฝายถนนน ้าล้นภายใน
ต้าบลเพนยีด หมู่ที่ 1-10  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายถนนน ้า
ล้นภายในตา้บลที่ช้ารดุ และ
ไม่ได้มาตรฐาน 

200,000 200,000 
 

200,000 200,000 จ้านวนฝายถนน
น ้าล้นที่ไดร้ับการ
ซ่อมแซมปรับปรุง 

ท้าให้การระบายน ้า
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

152 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์
ภายในต้าบลเพนียด   
หมู่ที่ 1 - 10  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมให้ให้
เกษตรกรมีน ้าใช้เพื่อ
ท้าการเกษตร 

ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ภายใน
ต้าบลเพนยีด หมู่ที่ 1– 10 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ้านวนคลอง
สาธารณะที่มี
การขุดลอก 

ท้าให้การระบายน ้า
มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ นและมีน ้าใช้
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

153 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปาภายใน
ต้าบลเพนยีด  ตามแบบ อบต.
เพนียดก้าหนด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

154 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่อให้ระบบประปามี
ประสิทธิภาพในการใช้
งานได้ด ี

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  โดยการ
ติดตั งเครื่องกรองน ้า ระบบน ้า
ผิวดิน ประกอบด้วย  เครื่อง
กรองน ้า  ระบบคลอรีน   
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนจุดที่มี
การปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างถนน
ดินทางไปโรงฆ่าสตัว์ 

เพื่อพัฒนาสภาพสาย
ทางให้มีความสะดวก  
ปลอดภัยในการสญัจร
ของราษฎร 

ก่อสร้างถนนดิน  ขนาดกว้าง  
4  เมตร  ยาว  200  เมตร   
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

156 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
หมู่ที่  5  บ้านนกเขาเปล้า  
สายการเกษตร     
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วในการ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที ่1  
ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  
385  เมตร  ช่วงที่  2  
ขนาดกว้าง   6  เมตร   
ยาว  1,000  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

- 
 

4,570,000 
 

- - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3 
จากถนน คสล.(เดิม) หมู่ที ่2 
ถึงถนนลาดยางบ้านเพนียด -
หนองใหญ ่หมู่ที ่3 

เพื่อแก้ไขผิวจราจรที่
ไม่ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต  
ขนาดกว้างเฉลี่ย  6  เมตร   
ยาว  1,968  เมตร  ตาม
แบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

2,910,000 3,000,000 - - มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกขึ น 

กองช่าง 

158 โครงการขนย้ายดินท่ี
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อถมดินท่ี
สาธารณประโยชน์
ภายในพื นที่ต้าบล
เพนียด 

ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดิน
จากท่ีสาธารณประโยชน์เพื่อ
น้าไปถมดินท่ีสาธารณ 
ประโยชน์ในพื นท่ีต้าบล
เพนียด   

200,000 200,000 
 

200,000 200,000 
 

มีการ
ด้าเนินงานท่ี
ส้าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

มีพื นท่ีเพื่อใช้
ประโยชน์มาก
ขึ น 

กองช่าง 

159 โครงการท้าความสะอาดท่อ
ระบายน ้าและรางระบายน ้าใน
พื นที่ต้าบลเพนียด  

เพื่อลดปัญหาการอดุตัน
ของท่อระบายน ้า  
ลดปัญหามลภาวะเหตุ
ร้าคาญ 

ท้าความสะอาดท่อระบาย
น ้าและรางระบายน ้าในพื นที่
ต้าบลเพนยีด จ้านวน 10 
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

การระบาย
น ้าได้ดรี้อย
ละ ๘๐  

การระบายน ้าดี
ขึ น  

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

160 โครงการก่อสร้างบ่อพักราง
ระบายน ้า ภายในต้าบล
เพนียด หมู่ที่ 1 - 10  

เพื่อให้การระบายน ้าดี
ขึ น 

ก่อสร้างบ่อพักรางระบาย
น ้าภายในต้าบลที่ช้ารุด  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท้าให้การระบาย
น ้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ น 

กองช่าง 

161 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม  
บ่อพักรางระบายน ้า ภายใน
ต้าบลเพนยีด หมู่ที่ 1 - 10  

เพื่อให้การระบายน ้าดี
ขึ น 

ปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อพัก
รางระบายน า้ภายใน
ต้าบลที่ช้ารดุ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท้าให้การระบาย
น ้ามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ น 

กองช่าง 

162 โครงการติดตั งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะในต้าบล
เพนียด 
 

เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

ติดตั งและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในพื นท่ีต้าบล
เพนียด ทั ง 10 หมูบ่้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวนจุดที่มี
การซ่อมแซม
ไฟฟ้า 
สาธารณะเพิม่ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
 
 

163 โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
ต้าบลเพนยีด  

เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าในพื นที่
ต้าบลเพนยีด ทั ง 10 
หมู่บ้าน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนจุดที่มี
การขยายเขต
ไฟฟ้า 
เพิ่ม 

ประชาชนในพื นท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

164 
 

โครงการขยายเขตและติดตั ง
กิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะใน
ต้าบลเพนยีด 

เพือ่ให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ขยายเขตและตดิตั งกิ่ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  ทั ง 
10 หมู่บ้าน  

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

160,000 
 

จ้านวนจุดที่มี
การติดตั งกิ่งโคม
ไฟฟ้า 
สาธารณะเพิม่ 

ประชาชนในพื นท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 110 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

165 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นทางบ้านนายก้อง  หมู่ที่ 3 
ต้าบลเพนยีด 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ น 

ขนาดความกว้าง 4.00  
เมตร  ระยะทางยาว 
1,300  เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.15  เมตร  ตามแบบ
อบต.เพนียดก้าหนด 

1,900,000 - - - มีถนนส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ  70  
ขึ นไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 

166 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นทางข้าง อบต. หมู่ที่ 8 
ต้าบลเพนยีด 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ น 

ขนาดความกว้าง 4.00  
เมตร  ระยะทางยาว 
1,000  เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.15  เมตร  ตามแบบ
อบต.เพนียดก้าหนด 

1,900,000 - - - มีถนนส้าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ  70  
ขึ นไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรั วลวด
หนามโรงฆ่าสตัว์ 
 

เพื่อเป็นการรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั วลวดหนามโรงฆ่าสัตว ์ 
ขนาดกว้าง  35  เมตร   
ยาว  100  เมตร 
ตามแบบ อบต.เพนียดก้าหนด 

200,000 
 

200,000 
 

- - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ทรัพย์สินของทาง
ราชการปลอดภัย
มากขึ น 

กองช่าง 

2 โครงการขุดบ่อบา้บัดน ้า
เสียโรงฆ่าสัตว์บ้านเพนยีด   

เพื่อขุดบ่อบ้าบัดน ้าเสีย
โรงฆ่าสัตว์   

ขุดบ่อบ้าบัดน ้าเสียโรงฆ่าสัตว ์
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  
4,500 ลบ.ม.   

100,000 - - - มีการด้าเนินงาน
ที่ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท้าให้ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน
ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
         3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดังานรัฐพิธวีัน
ส าคัญต่างๆ   

เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
ทางรัฐพิธี วันส าคัญทาง
ราชการต่างๆ 
 

จัดงานทางรัฐพิธี และวัน
ส าคัญต่างๆ  เช่น  วันเฉลิม
พระชนมพรรษา  ฯลฯ  

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดร้่วมกัน
ท ากิจกรรมแสดง
ความจงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี เพื่อจัดงานเกี่ยวกับงาน
รัฐพิธีต่างๆ   

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน
พิธีและงานรัฐพิธี ท่ีรัฐบาล 
หรือจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ก าหนดจัดขึ้น  เช่น วันปิยะ
มหาราช  ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดร้่วมกัน
ท ากิจกรรมแสดง
ความจงรักภักด ี

ส านักงาน
ปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
        3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าอาหารเสรมิ(นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเพนียด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
พร้อมดื่มให้กับ ศพด. 
และโรงเรียนในพื้นที ่

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 3 ศูนย์  
และโรงเรียนในพื้นที ่

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมินม ๑๐๐ 
%   

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ และ
โรงเรียนในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ทั้ง  3  แห่ง 

ตลอดปี เด็กนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 

550,000 550,000 550,000 550,000 เด็กนักเรยีนร้อย
ละ ๑๐๐ ไดร้ับ
อาหารกลางวัน
ครบ  

เด็กนักเรยีนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนา่อยู ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาผา่น
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู ่

จัดการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนา่อยู ่

10,000 10,000 10,000 10,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู ่

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
        3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสถานท่ีรวมถึงการ
ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จ านวน  3  ศูนย ์
 

-เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-เพื่อสร้างทัศนียภาพท่ี
น่าอยู่ ท้ังภายใน – 
ภายนอก 
-เพื่อศูนย์เด็กเล็กได้มี
สภาพบรรยากาศท่ีด ี
 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน จ านวน 3  ศูนย์ เช่น 
ก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กปฐมวัย , 
จัดท าเหล็กดัดหน้าต่างห้องเรียน 
, จัดท ามุ้งลวดประตูหน้าต่าง
ห้องเรียน, มุงหลังคาทางเชื่อม
อาคารเรียนกับอาคารห้องน้ า , 
ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เด็กเล็ก 
, จัดท าชั้นวางรองเท้าเด็ก , การ
ปรับปรุงห้องน้ า, จัดท าประตู
ม้วนเหล็ก,จัดท าป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

-ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 
-ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
และได้มาตรฐาน
มากยิ่งข้ึน 
 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3  แห่ง 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย  
และจิตใจสรา้งความ
สามัคค ี

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง  
3  แห่ง  ท ากิจกรรมร่วมกัน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เด็กนักเรยีนมี
ความสามัคคี  มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา  
และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
        3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์
เด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์เด็กเล็ก  
ทั้ง  3  ศูนย์ ให้ดียิ่งขึ้น 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ เช่น จัดประชุม
ผู้ปกครอง ศพด., ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย,การประกันคณุภาพ
การศึกษา, การเยี่ยมบ้านเด็ก 
, กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา ,จัดกจิกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ , จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ , การทัศนศึกษาทั้ง
ในและนอกสถานท่ี , จัดหา
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

-เด็กไดร้ับการศึกษา
จากในและนอก
สถานท่ี 
-สถานศึกษามี
มาตรฐานมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
        3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อเสรมิสร้างความมี
ระเบียบรู้จักสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและส่งเสริม
การแสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
เพนียด 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้
รู้ถึงบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง
และกลา้แสดงออก 

กองการศึกษาฯ, 
โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเพนยีด 

8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลเพนยีด 

เพื่อให้เด็กได้มีการ
เรียนการสอนที่ดียิ่งข้ึน 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใน
พื้นที่ต าบลเพนียด  เช่น จัด
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา, 
จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน, จัดกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือฯลฯ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

เด็กได้มีการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ, 
โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลเพนยีด 

9 โครงการศูนย์เรยีนรู้
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนนอกโรงเรียน 

ให้ความร่วมมือด้านสถานท่ี  
วัสดุการศึกษา และสื่อการเรียน
การสอนที่จ าเป็น 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีการศึกษาที่
สูงขึ้น 
 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
        3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีคุณภาพ และพัฒนา
ทางอารมณ์และจติใจ 

จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน ทั้ง 10 หมู ่ เช่น   
การปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ 
เด็กนักเรยีนและเยาวชน
ต าบลเพนยีด  และกจิกรรม
อื่นๆ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน มี
การพัฒนาท้ัง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

กองการศึกษา 

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลเพนียด 

เพื่อใหเ้ยาวชน   

นักเรียน  นักศึกษา    
ได้รับรู้และรับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพตดิ 

เป็นการบรรยายประกอบสื่อ
ต่างๆ พร้อมจัดท ากิจกรรม
กลุ่มย่อยระดมความคดิเสนอ
ปัญหา  หาทางออกและแนว
ทางแก้ไข จากปัญหาสังคม 
และปัญหายาเสพตดิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะเป็นผูม้ีส่วนร่วม
รณรงค์ให้เยาวชน
และประชาชนใน
พื้นที่ของต าบล
เพนียดรับรู้และ
ทราบถึงปัญหาพิษ
ภัยของยาเสพติด 

กองการศึกษา 
 

 

12 โครงการอบรมส่งเสรมิ
ทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน
ต าบลเพนยีด 

สร้างอาชีพให้เด็กและ
เยาวชน 

ด าเนินการใหเ้ด็กและเยาวชน
มีการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนมี
อาชีพ 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารจดัการด้านการท่องเท่ียว/ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
         3.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการศาสนา 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณี ต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ประชาชนมีความรัก
ความสามัคค ี
 

 

ประชาชนหมู่ที ่1 – 10 และ
หน่วยงานท่ีขอรับการ
สนับสนุน จัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา และเป็น
การสืบสานประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 
  
 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทงต าบลเพนียด   

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ประชาชนมีความรัก
ความสามัคค ี

ประชาชนหมู่ที ่1 – 10 และ
ส่วนราชการในพ้ืนท่ี  ไดร้่วม
จัดกิจกรรมในวันลอยกระทง   

30,000  
 
 

30,000  
 
 

30,000  
 
 

30,000  
 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์   

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ประชาชนมีความรัก
ความสามัคค ี

ประชาชนหมู่ที ่1 – 10 และ
ส่วนราชการในพ้ืนท่ี  ไดร้่วม
จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์   

30,000  
 
 

30,000  
 
 

30,000  
 
 

30,000  
 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนเข้าพรรษา   

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดี
งาม ประชาชนมีความรัก
ความสามัคค ี

ประชาชนหมู่ที ่1 – 10 และ
ส่วนราชการในพ้ืนท่ี  ไดร้่วม
จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา  

30,000  
 
 

30,000  
 
 

30,000  
 
 

30,000  
 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ 

ประชาชนไดส้ืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 
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 หน้า 119 
 

แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 บริหารจดัการด้านการท่องเท่ียว/ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
         3.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 
วิถีชีวิตชุมชน และเกิดการ 
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในชีวิต 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ ์ 

ฟื้นฟูประยุกต์ และค้นคดิสิ่ง 

ใหม่ ความรู้ใหมเ่พื่อ 

ประโยชนส์ุขของสังคม 

5,000  
 
 

5,000  
 
 

5,000  
 
 

5,000  
 
 

เด็กและเยาวชน
ฟื้นฟ ูสืบทอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชนน า 

แนวทางภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นไปใช้ในการ 

ด าเนินชีวิต 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลเพนียด 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในต าบลเพนียด 

- โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาท 
- ชมรอยช้าง รอยม้า ฯลฯ เขา
ตะเภา 
- โครงการสักการะศาลเจา้พ่อ
แก้ว 
- โครงการดอกตะแบกบานท่ี
เขาตะเภา ต าบลเพนียด 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

มีการด าเนินการ
ตามเป้าหมาย 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนทุกหมู่บ้าน  
ได้มสี่วนร่วมในการ
รักษาศิลปวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว  และ
เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีของเด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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 หน้า 120 
 

แบบ ผ. 01 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 
        4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนให้
สามารถลดปริมาณ
ขยะ คัดแยกขยะ 
น าขยะมาใช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็น
ระบบ 

- จัดอบรมให้ความรู้การคดัแยกขยะ
ในครัวเรือนให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนท่ีสนใจ 
- จัดกิจกรรมใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนร่วมคดิกันคัดแยกขยะใน
ชุมชน 
- น าขยะอินทรีย์มาท าน  าสกัด
ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

- เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมและ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการทิ ง
ขยะทั งในครัวเรือน
และในชุมชน 
- ปริมาณขยะลด
น้อยลง  สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้
หลากหลายยิ่งขึ น  

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 
        4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการต าบลเพนียดสะอาด เพื่อสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการ
รักษาความสะอาด
โดยการกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาความ
สะอาดในหมู่บ้าน
ของตนเอง 
 
 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชนใน
ต าบลทุกภาคส่วนได้มสี่วน
ร่วมในการท ากิจรรมเพื่อ
รักษาความสะอาด 

100,000 
 

50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในต าบล  มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  รักความ 
สะอาด  บ้านเรือน
สวยงาม  มีความ
สามัคคี  รูจ้ักการมี
ส่วนร่วมคดิ  ร่วมท า
ร่วมตัดสินใจ   

อบต.เพนียด 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 
        4.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 
 

จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
และการปลูกจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดความสามัคคี 
เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ, 
โรงเรียนในพื นที่
ต าบลเพนยีด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 
        4.3  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ภายในต าบลเพนียด 
 
 

เพื่อให้สภาพภมูิ
ทัศน์ภายในต าบลดี
ขึ น 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล  เช่นการจัด
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และกจิกรรมอื่นๆ  
ที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ภายในต าบลมีภมูิทัศน์
ที่ดีและมคีวามรม่รื่น 
 
 

กองช่าง 
 
 

2 โครงการรังวัดสอบแนว
เขตที่สาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อทราบแนวเขต
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ท่ีชัดเจน 

ประสานงานให้เจ้าหน้าทีส านักงานท่ีดินมา
รังวัดสอบเขตทีส่าธารณะประโยชน์ในต าบล
ทุกแปลงรวมถึงการท าแนวเขตป้องกันการ
บุกรุก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

ที่สาธารณะประโยชน์
ได้รับการคุ้มครอง  ไม่
มีการบุกรุก และรับรู้
แนวเขตที่ชัดเจน 

กองช่าง 

3 โครงการบริหารจัดการ 
ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อก าจัดขยะและ
แก้ไขปัญหาขยะใน
พื นที ่

- ค่าเช่าท่ีดินเพื่อใช้เป็นท่ีทิ งขยะมูลฝอย 
- ค่าจ้างเหมาแรงงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
- ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บเงินค่าขยะ   
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ   
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ค่าวัสดุ
ท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  - ค่าจัดซื อถังขยะ  - ค่าน  ามัน
เชื อเพลิง และน  ามันหล่อลื่น ท่ีใช้กับรถบรรทุก
ขยะ  - ค่าจัดซื อเครื่องแต่งกายให้กับพนักงาน
ประจ ารถขยะ เช่น ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก 
ฯลฯ  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล
ระบบท่อระบายน  า  รางระบายน  า 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

มีการ
ด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย 

แก้ไขปัญหาการทิ ง
ขยะในท่ีทางสาธารณะ
ได ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ย่ังยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการคุ้มครองดูแลที่สาธารณะ 
        4.4  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันการท าลาย
ป่าและการป้องกันไฟป่า 
 
 

เพื่อป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่าและป้องกัน 
ไฟป่า 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่
ท าลายป่าไม้และการป้องกัน
ไฟป่า 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

มีพื นท่ีป่า  
ที่อุดมสมบรูณ ์

ส านักงาน
ปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม และศึกษา
ดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

เพื่อให้การบริหารงาน
เกิดประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม  และทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บรหิาร  สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  
ลกูจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
อบต. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้แทน
ประชาคม อย่างน้อยปลีะ1 ครั้ง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรทุกฝ่ายมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
และเป็นประโยชน์
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  
สมาชิกสภา ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และผู้แทนประชาคม 

เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย  
มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีอย่าง
ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1  
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

สามารถน าความรู้
มาปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการเสรมิสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเสรมิสร้าง
พฤติกรรมและวิธีการ
ท างานท่ีสุจริตโปร่งใส
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของ อบต. 

จัดฝึกอบรม  ให้แกค่ณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
อบต.  ตัวแทนชุมชน กลุ่มธุรกิจ
เอกชน  สถาบันการศึกษา 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผู้เข้าอบรมเกิด
จิตส านึกและน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ยึดถือปฏิบัต ิ

ส านักงาน
ปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ข้าราชการ  พนักงาน
ราชการและเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การท างาน  เกิดทักษะ 
ในการท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการท างาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดฝึกอบรม  ให้แกค่ณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกระดับ 
สามารถน าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเป็น
ผู้น าด้านคณุธรรม
และจริยธรรม ใน
องค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค ์

ส านักงาน
ปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อให้คนในสังคม 
ชุมชน และประชาชน
คนไทย มีความเข้าใจใน
หลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  อย่าง
ถูกต้อง  และชัดเจน 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติโดยมีคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล และประชาชน
โดยทั่วไปในพ้ืนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เพื่อให้คนในสังคมไทยมีความ
เป็นชาติร่วมกัน  และอยู่
รวมกันได้อย่างสงบสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของของผู้รับบริการ
จาก อบต.เพนียด 

เพื่อความเป็นกลางและ
ได้มาตรฐานในการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการจาก
อบต.เพนียด 

ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการจาก 
อบต.เพนียด 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

อบต.เพนียดไดร้ับทราบข้อมลู
อันจะน ามาเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่
ผู้มาตดิต่อขอรับบริการใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

7 โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ อบต.  
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว  
และเพื่อเผยแพรผ่ลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.   

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพรผ่ลการปฏิบัติงาน
ของ อบต.  เช่น  ปฏิทิน
ผลการปฏิบตัิงาน  
วารสารหน่วยงาน  
เว็บไซตห์น่วยงาน   

90,000 90,000 90,000 90,000 มีเอกสารและมี
เว็บไซต์
ประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ 
อบต. 

ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลู
ข่าวสารที่รวดเร็ว  และทราบ
ผลการปฏิบตัิงานของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจดัท าเวทีประชาคม 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  

จัดท าเวทีประชาคมต าบล
และประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาต าบล  ร่วมทั้ง
ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นเรื่องอื่นๆ 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จ านวนชุมชนที่
มีการประชาคม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น และ
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
ตามความต้องการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

9 โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการประชุม  เพ่ือ
ทบทวน และจัดท าแผน
ชุมชน  จัดประชุม จ านวน 
1 ครั้ง / ป ี

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนชุมชนที่
มีการจัดท าและ
ทบทวนแผน
ชุมชน 

ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนชุมชนและ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

 

10 โครงการ อบต.พบประชาชน/
อบต.เคลื่อนที ่

- เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

จัดโครงการอย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ได้รับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการสร้างความ
ปรองดองและปกป้อง
สถาบัน  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ต าบลเพนยีดเกดิความ
สามัคค ี

ตลอดป ี ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลเพนียด 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ เกิด
ความสามัคคีกัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
สามัคคีกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการถวายความอาลยั
และส่งเสรมิจัดกิจกรรมเป็น
พระบรมราชานุสรณ์   
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากร
หน่วยงานราชการและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมกันกราบถวายบังคม
พระบรมศพและเข้าร่วม
กิจกรรมพิธีเพื่อ
แสดงออก  ซึ่งความ
จงรักภักดี  และส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ  
รวมทั้งการศึกษาดูงาน
เรียนรูโ้ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
และจัดกจิกรรมเผยแพร่
พระราชกรณียกิจ 

บุคลากรหน่วยงาน
ราชการและประชาชน
ทั่วไป  ได้ท ากิจรรมต่างๆ  
เพื่อแสดงออก  ซึ่งความ
จงรักภักดี  และส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ     

200,000 
 

200,000 
 

- - มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรหน่วยงานราชการ
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมใน
การท าความดี  แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี  และส านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ น้อม
น าพระบรมราโชวาทและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  บริสุทธ์ิ  
ยุติธรรม   เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 
ทุกรูปแบบ 
 

150,000  
 

150,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท าให้การเลือกตั้งทุก
ระดับเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง 
และทันตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 
และประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 

ส านักงานปลัด 
 
 

14 โครงการจดัซื้อธงชาติและธง
ตราสญัลักษณ ์

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดซื้อธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ ์

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

เป็นการแสดงออกถึง
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้านกับหน่วยงาน
ราชการ 

ส านักงานปลัด 

15 โครงการปรับปรุงและต่อเติม
อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพนียด 

เพื่อปรับปรุง  และต่อ
เติมอาคารส านักงาน 
อบต.  ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง  และต่อเตมิ
อาคารส านักงาน อบต. 
เช่น  ต่อเติมห้องประชุม  
ห้องคณะผู้บริหาร  
ห้องสภา อบต. ห้องน้ า  
ห้องส านักงาน และ
บริเวณรอบๆ  อาคาร
ส านักงาน ฯลฯ   

630,000 
 

630,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

อบต.มีสถานท่ี
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและรองรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ส านักงานปลัด 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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แบบ ผ. 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานดา้นการ
พัฒนาบุคลากรและงาน
ทั่วไปแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

เพื่อให้การ
บริหารงานเกดิ
ประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
- เงินเดือน นายก/รองนายก 
- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกอบต. 
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วน
ต าบล 
- เงินประจ าต าแหน่ง 
- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรทุก
ฝ่ายมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด, 

กองคลัง 
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แบบ ผ. 01 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต่อ   -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
- ค่าเช่าบ้าน 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น  
ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ 
ค่าบริการไปรษณีย์ ฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 

       

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภณัฑ์
ต่างๆ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑค์่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักงาน
ปลัด,กอง

คลัง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีวัสดไุว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุกีฬา 
- วัสดุคอมพิวเตอร ์
และวัสดุอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักงาน
ปลัด, 

กองคลัง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานรักษาความ
สงบภายใน 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ค่าใช้จ่าย ดังนี ้
-รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
เช่น ค่าถ่ายส าเนาเอกสารเข้าปกเย็บเลม่ 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภณัฑ์ต่างๆ ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์คา่
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน ฯลฯ 

160,000 160,000 160,000 160,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีวัสดไุว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุเครื่องดับเพลิง 
และวัสดุอื่นท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตงิาน 
ฯลฯ 

250,000 250,000 250,000 250,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานดา้นการ
พัฒนาบุคลากรและงาน
ทั่วไปแผนงานการศึกษา 

เพื่อให้การ
บริหารงานเกดิ
ประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
- เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนต าบล 
- เงินประจ าต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
- ค่าเช่าบ้าน 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรทุกฝ่ายมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภณัฑ์ต่างๆ  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อใหม้ีวัสดไุว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุกีฬา 
- วัสดุคอมพิวเตอร ์
และวัสดุอื่นท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตงิาน 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานดา้นการ
พัฒนาบุคลากรและงาน
ทั่วไปแผนงานสังคม
สงเคราะห ์

เพื่อให้การ
บริหารงานเกดิ
ประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
- เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
- เงินประจ าต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
- ค่าเช่าบ้าน 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
ฯลฯ 

950,000 950,000 950,000 950,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรทุกฝ่ายมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภณัฑ์ต่างๆ  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีวัสดไุว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุกีฬา 
- วัสดุคอมพิวเตอร ์
และวัสดุอื่นท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตงิาน 
ฯลฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในต าบลเพนียด 

มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ภายใน
ต าบล 

ติดตั้งเสียงตามสายในต าบล
เพนียด พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10 
 

500,000 500,000 - - จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ติดตั้งเสียงตาม
สาย 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
 
 

กองช่าง 
 
 

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อให้มีการเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

จัดท าแผนที่ภาษี ต าบล
เพนียด    

500,000 500,000 500,000 500,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การเก็บภาษมีี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

กองช่าง 

3 โครงการจดัท าป้ายหมู่บ้าน 
ป้ายซอย ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
และจัดท าบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ตามหมู่บ้าน 

ก่อสร้างป้ายบอกทาง
และป้ายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีต่างๆ  เพื่อ
อ านวยความสะดวก
ให้กับชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

จัดท าป้ายหมูบ่้าน  ป้ายซอย 
และป้ายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีต่างๆ  ภายในต าบล
เพนียด  จัดท าบอรด์
ประชาสมัพันธ์ตามหมู่บ้าน 
 

50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การเดินทาง
เชื่อมโยงถึงกัน และ
เดินทางด้วยความ
สะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 
 

4 โครงการตกแต่งภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด 
 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบ อบต.ให้
สวยงาม 
 

ตกแต่งบริเวณหน้าอาคาร 
อบต.และรอบๆ อบต. ด้วย
กระถางต้นไม้  ปลูกหญ้า  
ปลูกต้นไม้  และปลูกไม้
ดอกไม้ประดับและตกแต่ง
อื่นๆ ฯลฯ  พร้อมถมดิน  

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

สภาพภมูิทัศน์ในเขต 
อบต.  มีความสวน
งานและเป็นที่
ประทับใจต่อ
ประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมภายในอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพนียด 

เพื่อปรับปรุง  และต่อ
เติมภายในอาคาร
ส านักงาน อบต.  ให้มี
ความสะอาด  สวยงาม  
และอยู่ในสภาพที่ดีและ
มีความปลอดภัย 

ปรับปรุง  และต่อเตมิภายใน
อาคารส านักงาน อบต. เช่น   
ต่อเติมห้องประชุม  ห้องคณะ
ผู้บริหาร ห้องสภา อบต. ห้อง
ส านักงาน ห้องน้ า  โรงจอดรถ
ทางลาดส าหรับผู้พิการ และ
ปรับปรุง ต่อเตมิรอบๆ  
อาคารส านักงาน ฯลฯ   

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

อบต.มีอาคารทีส่วยงาม
น่าอยู่  และอยู่ในสภาพ
ที่ดีและมคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถผู้มาติดต่อราชการ 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการที่อบต.เพนียด 

ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด
กว้าง  5  เมตร  ยาว  30  
เมตร  สูง  2 เมตร  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

- - มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 
 

7 โครงการปรับปรุงโรง
จอดรถ อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการที่อบต.เพนียด 

ปรับปรุงโรงจอดรถ  โดยการ
เทพ้ืนคอนกรีต  ตามแบบ 
อบต.เพนียดก าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

- 100,000 
 

มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการใช้บริการ
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานดา้นการ
พัฒนาบุคลากรและงาน
ทั่วไปแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

เพื่อให้การ
บริหารงานเกดิ
ประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
- เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
- เงินประจ าต าแหน่ง 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
- ค่าเช่าบ้าน 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

บุคลากรทุกฝ่าย
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภณัฑ์ต่างๆ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ค่า
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กองช่าง 
 

10 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีวัสดไุว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
- วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- วัสดุกีฬา 
- วัสดุคอมพิวเตอร ์
และวัสดุอื่นท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตงิาน 
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัวและ
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กองช่าง 
 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.6  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กบท. ตาม พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๐ 

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

21๐,๐๐๐ 
 

21๐,๐๐๐ 
 

21๐,๐๐๐ 
 

21๐,๐๐๐ 
 

สามารถจ่ายเงิน
สมทบ กทบ.ได้ 
๑๐๐% ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานท้องถิ่นมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 
 
 

2 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง 

สมทบกองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง 

175,000 175,000 175,000 175,000 สามารถส่งสมทบ
กองทุน
ประกันสังคมได้
ครบ ๑๐๐ % 

พนักงานจ้างมี
ประกันสังคม 

กองคลัง 
 

 



แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคุณภาพชวีติและเสรมิสรา้ง
สงัคมทีม่คุีณภาพ

1.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 50,000          1 50,000            1 50,000           1 50,000         4 200,000         

รวม 1 50,000         1 50,000           1 50,000          1 50,000        4 200,000        
2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาระบบโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชมุชน 2 110,000        2 110,000         2 110,000         2 110,000      8 440,000         
รวม 2 110,000       2 110,000         2 110,000        2 110,000      8 440,000        

3.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรม  และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 10,000          1 10,000            1 10,000           1 10,000         4 40,000           
3.2  แผนงานการศึกษา 2 1,965,000     2 1,965,000       2 1,965,000      2 1,965,000    8 7,860,000      
3.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1 28,000          1 28,000            1 28,000           1 28,000         4 112,000         

รวม 4 2,003,000     4 2,003,000      4 2,003,000      4 2,003,000   16 8,012,000     
5.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
จดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 20,000          1 20,000            1 20,000           1 20,000         4 80,000           

รวม 1 20,000          1 20,000           1 20,000          1 20,000        4 80,000          
รวมทัง้สิน้ 8 2,183,000     8 2,183,000      8 2,183,000      8 2,183,000   32 8,732,000     
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บญัชสีรปุโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 02)
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561  ถึง  2564)

องค์การบรหิารสว่นต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จงัหวดัลพบรุี
ป ี2563

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รฐัวสิาหกิจ  องค์กรประชาชน
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แบบ ผ. 02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  
        1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
อ าเภอโคกส าโรง   

เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วม
ของประชาชน  พลัง
แผ่นดิน  ชุมชน  และ
อปท.ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด   

อุดหนุนงบประมาณให้
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
(ศป.ปส.อ.)โคกส าโรง   
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ
ประสบความส าเรจ็
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ส านักงาน
ปลัด 

อ าเภอ 
โคกส าโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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แบบ ผ. 02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตพร้อม
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์ 
ภายในพื้นที่ต าบล
เพนียด     

เพื่อให้ถนนภายใน
ต าบลเพนยีดมีแสง
สว่างที่เพียงพอ 

อุดหนุนงบประมาณใหก้าร
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
ลพบุรี  สาขาโคกส าโรง  
เพื่อด าเนินการขยายเขต
พร้อมติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์ภายใน
พื้นที่ต าบลเพนียด   

80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนจุดที่มี
การขยายเขต
และตดิตั้งกิ่งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่ม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรี  สาขา
โคกส าโรง 

2 อุดหนุนโครงการ
ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์
ภายในพื้นที่ต าบล
เพนียด   

เพื่อให้ถนนภายใน
ต าบลเพนยีดมีแสง
สว่างที่เพียงพอ 

อุดหนุนงบประมาณใหก้าร
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
ลพบุรี  สาขาโคกส าโรง  
เพื่อด าเนินการติดตั้งกิ่งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์
ภายในพื้นที่ต าบลเพนียด   

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนจุดที่มี
การติดตั้งกิ่งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่ม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรี  สาขา
โคกส าโรง 
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แบบ ผ. 02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเท่ียว  
         3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี/วันส าคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรม  

เพื่อจัดกิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ  โดย
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  
และเพื่อให้เห็น
ความส าคญัของวัน
ส าคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณให้
อ าเภอโคกส าโรง  เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ทุกภาคส่วน
ร้อยละ 80  
ได้ร่วมจัด
งานวัน
ส าคัญต่างๆ 

ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  พระบรม
ราชินีนารถ 

ส านักงาน
ปลัด 

อ าเภอ 
โคกส าโรง 
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แบบ ผ. 02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
        3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.1-ป.6  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

เพื่ออุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพ้ืนท่ี
ต าบลเพนยีด   
 

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้แก่  
1.โรงเรียนอนุบาลบ้าน
เพนียด 
2.โรงเรียนบ้านนกเขา
เปล้า 
3.โรงเรียนบ้านหนอง
ปล้อง 

1,800,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

เด็กนักเรยีน 
ได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน  

เด็กนักเรยีน
ทุกคนได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

กอง 
การศึกษา 

1.โรงเรียน
อนุบาลบ้าน
เพนียด 
2.โรงเรียน
บ้านนกเขา
เปล้า 
3.โรงเรียน
บ้านหนอง
ปล้อง 

2 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
สอนภาษาต่างประเทศ  

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนอนุบาลบ้าน
เพนียด เพื่อเป็นค่าจา้ง
ครูในการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

165,000 165,000 165,000 165,000 เด็กนักเรยีนร้อย
ละ  60 ได้
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ 

เด็กนักเรยีน
ได้เรียนรู้
ภาษาต่าง 
ประเทศมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

โรงเรียน
อนุบาลบ้าน
เพนียด 

 

 

 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 02 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการด้านท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
         3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเดจ็ 
พระนารายณม์หาราช 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวในจังหวัด
ลพบุร ี และเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

อุดหนุนงบประมาณให้
ส านักงานจังหวัดลพบุรี
เพื่อจัดงานแผ่นดินฯ 
 
 
 
 

28,000  
 
 
 
 
 

28,000  
 
 
 
 
 

28,000  
 
 
 
 
 

28,000  
 
 
 
 
 

ทุกภาคส่วน
ร้อยละ 80  
ได้ร่วมจัดงาน
แผ่นดิน
สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 

ได้มสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด   
และเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

ส านักงาน
จังหวัด
ลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 02 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข่าวสารการประกวด/สอบ
ราคา อ าเภอโคกส าโรง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

อุดหนุนหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเพื่อ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้าง  จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การด าเนินงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ
จัดจ้าง  
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

ท้องถิ่น
อ าเภอ 

โคกส าโรง/
หน่วยงานท่ี

ได้รับ
มอบหมาย 

 

 



แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนาระบบโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน

2.1  แผนงานเคหะและชมุชน 7 11,032,000   0 11,032,000    0 11,032,000    0 11,032,000   7 44,128,000    
รวม 7 11,032,000   0 11,032,000    0 11,032,000   0 11,032,000  7 44,128,000   
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บญัชสีรปุโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 03)
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561  ถึง  2564)

องค์การบรหิารสว่นต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จงัหวดัลพบรุี
ป ี2563

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 152 
 

แบบ ผ. 03 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 1 บ้านเพนียด  ต าบลเพนียด  
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  
เชื่อมต่อ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4  
ต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุร ี
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น  และการขน
ถ่ายสินค้าผลผลติทาง
การเกษตรระหวา่งสอง
ต าบลท าได้รวดเร็ว 

ขนาดความกว้าง 4.00  เมตร  
ระยะทางยาว 2,000  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  หรือ
ปริมาณดินลูกรังซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า  1,600  ลบ.ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N 15.41262 
E 100.472731  
พิกัดสิ้นสดุ 
N 15.34212  
E 100.462574 

611,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ  70  ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.เพนียด 

 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 03 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  
หมู่ที่ 1 บ้านเพนียด  ต าบลเพนียด  
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  
เชื่อมต่อบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 4  ต าบลคลองเกตุ   
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น  และการขน
ถ่ายสินค้าผลผลติทาง
การเกษตรระหวา่งสอง
ต าบลท าได้รวดเร็ว 

ขนาดความกว้าง 4.00  เมตร  
ระยะทางยาว 2,000  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  หรือ
ปริมาณดินลูกรังซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า  1,600  ลบ.ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N 15.4154  
E 100.472260   
พิกัดสิ้นสดุ 
N 15.3891 
E 100.462908 

611,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ  70  ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.เพนียด 

 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
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แบบ ผ. 03 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  3 สายการเกษตร
คันคลองหนองยายลักษณ์  ต าบล
เพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัด
ลพบุรี  เช่ือมต่อ หมู่ที่ 11   
ต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุร ี
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น  และการขน
ถ่ายสินค้าผลผลติทาง
การเกษตรระหวา่งสอง
ต าบลท าได้รวดเร็ว 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 1,100  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีก่อสรา้งไม่น้อย
กว่า 4,400  ตร.ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N 15.44551  
E 100.471148   
พิกัดสิ้นสดุ 
N 15.51200 
E 100.465344 

2,210,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ  70  ขึ้นไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.เพนียด 

 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 155 
 

แบบ ผ. 03 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  7 สายการเกษตร
บริเวณเล้าไก่  ต าบลเพนียด   
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  
เชื่อมต่อบ้านหนองส าโรง หมู่ที่ 3  
ต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุร ี

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น  และการขน
ถ่ายสินค้าผลผลติทาง
การเกษตรระหวา่งสอง
ต าบลท าได้รวดเร็ว 

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 940  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีก่อสรา้งไม่น้อย
กว่า 3,760  ตร.ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N 15.54978  
E 100.472425  
พิกัดสิ้นสดุ    
N 15.54654 
E 100.465663 
 

1,900,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ  80 ข้ึนไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.เพนียด 

 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 156 
 

แบบ ผ. 03 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคันคลองหนองยายลักษณ์  
หมู่ที่ 2  ต าบลเพนียด   
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11  ต าบลสะแกราบ  
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น  และการขน
ถ่ายสินค้าผลผลติทาง
การเกษตรระหวา่งสอง
ต าบลท าได้รวดเร็ว 

ขนาดความกว้าง 4.00  เมตร  
ระยะทางยาว 940  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีก่อสรา้งไม่น้อย
กว่า 3,760  ตร.ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N 15.43474 
E 100.473311 
พิกัดสิ้นสดุ    
N 15.45719 
E 100.471512 

1,900,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ  80 ข้ึนไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.เพนียด 

 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 157 
 

แบบ ผ. 03 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 6  
ต าบลเพนยีด   อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี  เช่ือมต่อ หมู่ที่ 5  
ต าบลวังเพลิง  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุร ี
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น  และการขน
ถ่ายสินค้าผลผลติทาง
การเกษตรระหวา่งสอง
ต าบลท าได้รวดเร็ว 

ขนาดความกว้าง 4.00  เมตร  
ระยะทางยาว 940  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีก่อสรา้งไม่น้อย
กว่า 3,760  ตร.ม. 
พิกัดเริ่มต้น 
N 15.14307  
E 100.504629  
พิกัดสิ้นสดุ    
N 15.11370 
E 100.503935 

1,900,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ  80 ข้ึนไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.เพนียด 

 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 หน้า 158 
 

แบบ ผ. 03 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคันคลองห้วยปลาหมอ 
หมู่ที่ 2  ต าบลเพนียด   
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3  ต าบลเกาะแก้ว  
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น  และการขน
ถ่ายสินค้าผลผลติทาง
การเกษตรระหวา่งสอง
ต าบลท าได้รวดเร็ว 

ขนาดความกว้าง 4.00  เมตร  
ระยะทางยาว 940  เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีก่อสรา้งไม่น้อย
กว่า 3,760  ตร.ม. 
พิกัดเริ่มต้น   
N 15.42147  
E 100.46277  
พิกัดส้ินสุด    
N 15.44118 
E 100.454911 

1,900,000 - - - มีถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ  80 ข้ึนไป 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและการขน
ถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.เพนียด 

 
 



แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีติและเสริมสร้าง
สงัคมที่มคุีณภาพ
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 -            3 -          3 -             3 -            12           -

1.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1 -            1 -          1 -             1 -            4 -                

รวม 4 -           4 -         4 -            4 -           16 -               
5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดี
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 -            2 -          2 -             2 -            8 -                

รวม 2 -           2 -         2 -            2 -           8 -               
รวมทั้งสิ้น 6 0 6 0 6 0 6 0 24 0

159

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 รวม 4 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. 06)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561  ถึง  2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวดัลพบุรี
ปี 2563

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  

 หน้า 160 
 

แบบ ผ. 06 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนยีด มีคณุธรรม
จริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และ
น้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และ
ในการปฏิบัตริาชการ 

จัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม โดยคณะ
ผู้บริหาร ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล บรรยายให้ความรู้
แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
 

- - - - จ านวนผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างที่เข้า
รับการฝึกอบรม 
 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกดิความ
ส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ สร้าง
ประโยชน์แก่ครอบครัว
และประเทศชาติ รูจ้ัก
การให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  

 หน้า 161 
 

แบบ ผ. 06 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมคณุธรรม  
จริยธรรม  สวดมนตไ์หว้
พระทุกวันพระ 
 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการเห็น
ความส าคญัของการสวด
มนต์ไหว้พระ  อันเป็น
การเสริมสร้างให้มสีมาธิ
ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด 

- - - - จ านวนครั้งในการ
สวดมนต์ไหว้พระ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
โอกาสใกล้ชิดพระ
รัตนตรัยด้วยการสวด
มนต์หมู่ท านอง
สรภญัญะ  สรรเสริญ
พระพุทธคุณ  พระ
ธรรมคณุ   และ
พระสังฆคณุ  ก่อเกิด
ความรูส้ึกซาบซึ้งจาก
การสวด  ได้รับความ
เบิกบานใจ  สงบและ
เป็นสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  

 หน้า 162 
 

แบบ ผ. 06 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการสมุดความดี
พนักงาน 

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้านความ
รับผิดชอบ ซื่อตรง
ซื่อสัตย์ สุจรติต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้าง
จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจ าทุกวันและส่งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทุกวัน 
 

- - - - จ านวนพนักงาน
และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ที่จดบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานประจ า
ทุกวัน 

พนักงานท างานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตเกดิ
ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีได้รบัมอบหมาย
ตามก าหนด 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  

 หน้า 163 
 

แบบ ผ. 06 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคณุภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
        1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการหน่วยงานต้นแบบ
สวมหมวกนริภัย 100% 

เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงาน และ
ประชาชนไดม้ีการสวม
หมวกนิรภัย 100% 
และมีวินัยจราจร  ขับข่ี
อย่างปลอดภัย 

รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานและประชาชนใน
ต าบลที่ใช้รถจักรยานยนต ์
สวมหมวกนริภัย 100% และ
ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 

- - - - จ านวนบุคลากร
และประชาชนท่ี
สวมหมวกนริภัย 

บุคลากรในหน่วยงาน
และประชาชน มีการ
สวมหมวกนริภัย 
100% 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

  

 หน้า 164 
 

แบบ ผ. 06 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพ 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า                                    
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เพื่อให้มีการเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี
ภายในต าบล จ านวน 10 หมู ่

- - - - มีการด าเนินงาน
ที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

การพัฒนาการจดัเก็บ
รายได้และการเกบ็ภาษี
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

กองคลัง 

2  โครงการ 5 ส ภายใน
องค์กร 

เพื่อจัดระเบียบองค์กร ท าความสะอาด  และจดั
สถานท่ีภายใน อบต.เพนียด  
ให้เป็นระเบยีบ 

- - - - ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักงาน อบต.เพนียด
สะอาดขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 



แบบ ผ. 07

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
จดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 18 967,000           15 2,302,600       5 66,400            3 10,100           41 3,346,100       
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 84,000             3 411,000          1 327,000          1 44,000           7 866,000          
5.3  แผนงานการศึกษา 11 307,300           9 286,300          8 186,300          2 105,500         30 885,400          
5.4  แผนงานสาธารณสุข 1 118,000           2 1,118,000       1 118,000          0 -                 4 1,354,000       
5.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 17,500             7 42,500            6 41,800            3 13,300           21 115,100          
5.6  แผนงานเคหะและชมุชน 8 1,325,300        7 1,221,700       4 4,208,700       2 8,700             21 6,764,400       

รวม 45 2,819,100       43 5,382,100       25 4,948,200       11 181,600        124 13,331,000    

165

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564 รวม 4 ปี

บญัชสีรปุครภุณัฑ์ (แบบ ผ.08)

องค์การบรหิารสว่นต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จงัหวดัลพบรุี
ป ี2563

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561  ถึง  2564)



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 หน้า 166 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารใน
ส านักงาน  

ตู้เหล็กขนาด  2  บาน (มอก.)   
มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน   
มีมือจับชนิดบิด 
ปี 2561  จ านวน  2  หลัง 
ปี 2562  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2563  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2564  จ านวน  1  หลัง 

11,000 5,500 5,500 5,500 ส านักงานปลัด,  
กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารใน
ส านักงาน  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน  โดยมีรายละเอียดดังนี1้. 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. 
2. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. 
3. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  88  ซม. 
ปี 2562  จ านวน  2  หลัง 
ปี 2563  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2564  จ านวน  1  หลัง 

- 6,400 3,200 3,200 ส านักงานปลัด,  
กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารใน
ส านักงาน  

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบบาน
เลื่อน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. 
2. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. 
3. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  88  ซม. 
ปี 2561  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2562  จ านวน  1  หลัง 

3,200 3,200 - - ส านักงานปลัด,  
กองคลัง 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 หน้า 167 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะท างาน
ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล  

โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาด  5  ฟุต    
จ านวน  1  ตัว  เพื่อจัดซื้อโตะ๊ท างาน
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  

7,500 - - - ส านักงานปลัด 
 

5 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอี้
ส านักงานส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
 

เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  1  ตัว  แบบมี
ล้อเลื่อน  และปรับระดับสูงต่ าได้โดย
ระบบไฮโดรลิค มีพนักพิงสูง  มีที่พักวาง
แขน  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  

2,500 - - - ส านักงานปลัด 
 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอี้
ส านักงาน ทดแทนเก้าอี้
เดิมที่ช ารุด  ท่ีไม่
สามารถซ่อมแซมได ้
 

เก้าอี้ส านักงาน  แบบมีล้อเลื่อน   
มีที่ท้าวแขน  เบาะฟองน้ า  ขาพลาสติก   
ปี 2561  จ านวน  9  ตัว 
ปี 2562  จ านวน  2  ตัว 
ปี  2563  จ านวน  2  ตัว 
ปี 2564  จ านวน  2  ตัว 

6,300 1,400 1,400 1,400 ส านักงานปลัด,
กองคลัง 

 
 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล  
ใช้ถ่ายเอกสารและงาน
ต่างๆ ในส านักงาน  

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ด า)  
ความเร็ว 40  แผ่นต่อนาที  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วข้ัน
ต่ า 
2. เป็นระบบมลัติฟังก์ช่ัน 
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึก
ผง  ย่อ-ขยายได ้

- 180,000 - - ส านักงานปลัด,  
กองคลัง 

 

  



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะ
อเนกประสงค์ ส าหรบัใช้
ในส านักงาน  
 

จัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค ์
โดยมีคณุลักษณะ  ดังนี ้
-  หน้าโต๊ะผิวเคลือบโฟเมก้า 
-  ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความ
ร้อน หนา  ๑ มม. 
-  มีเหล็กคาดรับน้ าหนักหน้าโตะ๊ 
-  ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม 
-  ขาโต๊ะพับได ้
-  ขนาด : 60 X 150 X 75  
เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) 
ปี 2561  จ านวน  5  ตัว 
ปี 2562  จ านวน  5  ตัว 

7,000 7,000 - - ส านักงานปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโพเดียม (แท่น
บรรยาย) ส าหรบัใช้ในการ
กล่าวเปิดงาน  กล่าว
รายงานและงานอ่ืนๆ 

จัดซื้อโพเดยีม (แท่นบรรยาย)
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  1.05  เมตร  
จ านวน  2  แท่น 

8,000 - - - ส านักงานปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหา
เครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้
ในส านักงาน  

เครื่องปรับอากาศ  ชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ)   
ขนาด  48,000  บีทีย ู
ปี 2561  จ านวน  1  ตัว 
ปี 2562  จ านวน  1  ตัว 
ปี 2563  จ านวน  1  ตัว 

53,000 53,000 53,000 - ส านักงานปลัด,  
กองคลัง 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใหม้ียานพาหนะ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและติดต่อ
ราชการ 

จัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้)  
ขนาด  ๑๒  ที่น่ัง  เครื่องยนต์
ดีเซล  จ านวน  ๑  คัน 
ปี 2562  จ านวน  1  คัน 

- ๑,๒00,000 
 

- 
 

- ส านักงานปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มียานพาหนะ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและติดต่อ
ราชการ 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  
1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด  ไม่ต่ ากว่า  
110 กิโลวตัต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิล้แคบ   

787,000 787,000 - - ส านักงานปลัด 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อให้มไีมโครโฟน
ส าหรับใช้ในห้องประชุม   

จัดซื้อไมโครโฟนส าหรับใช้ใน
ห้องประชุม  พร้อมอุปกรณ ์
ปี 2561  จ านวน  4 ชุด 
ปี 2562  จ านวน  4 ชุด 

15,000 15,000 - - ส านักงานปลัด 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้บันทึกเสียงในการ
ประชุม  และการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ   

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงส าหรับ
ใช้ในส านักงาน   
ปี 2561  จ านวน  1  เครื่อง 
ปี 2562  จ านวน  1  เครื่อง 

2,000 2,000 - - ส านักงานปลัด 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มกีล้องเพียงพอ
ต่อการใช้ถ่ายภาพใน
การปฏิบัติงานต่างๆ 

กล้องดิจิตอล  ความละเอียดไม่
ต่ ากว่า  20  ลา้นพิกเซล   
ปี 2561  จ านวน  1 ตัว 
ปี 2562  จ านวน  1  ตัว 

14,000 14,000 - - ส านักงานปลัด,  
กองคลัง 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  ส าหรับ
ปฏิบัติงานราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังานประมวลผล  
มคีุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคณุลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมี
หน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 
x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
ปี 2561  จ านวน  1  เครื่อง 
ปี 2562  จ านวน  1  เครื่อง 

21,000 21,000 - - ส านักงาน
ปลัด 

 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา     พ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 
GB   จ านวน 1 หน่วย  
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า  1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย  

16,000 - - - กองคลัง 
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แบบ ผ. 08 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในงานพิมพ์
เอกสารส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า  
(18 หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
8MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 
แผ่น 
ปี 2561  จ านวน  1  เครื่อง 
ปี 2563  จ านวน  1  เครื่อง 

3,300 - 3,300 - ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. 08 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในงานพิมพ์
เอกสารส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)   
จ านวน  1  เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที     
(ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสไีม่นอ้ยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษไดไ้มน่้อยกว่า 50 
แผ่น 
ปี 2561  จ านวน  1  เครื่อง 
ปี 2562  จ านวน  1  เครื่อง 

4,300 4,300 - - ส านักงาน
ปลัด, 

กองคลัง 
 

 
 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
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แบบ ผ. 08 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในงานส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป   จ านวน  1  เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อย
กว่า 4,800x4,800  dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ
ขนาด  A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 

3,100 - - - ส านักงาน
ปลัด 

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในงานส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA     
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
ปี 2561  จ านวน  1  เครื่อง 
ปี 2562  จ านวน  1  เครื่อง 

2,800 2,800 - - ส านักงาน
ปลัด, 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
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แบบ ผ. 08 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาถังน้ า เพื่อใช้กัก
เก็บน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส  
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
(1) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า  
2,500  ลิตร  
(2) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

- 
 

327,000 
 

327,000 
 

- ส านักงาน
ปลัด 

23 การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อจัดหาและตดิตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด แบบมุมกล้องคงที ่
ส าหรับใช้ป้องกันชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนให้อยู่ใน
ความปลอดภัย   

จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ
มุมกล้องคงที ่ โดยมีคณุลักษณะ 
ตามประกาศเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  
ปี 2561  จ านวน  2  ตัว 
ปี 2562  จ านวน  2  ตัว 
ปี 2564  จ านวน  2  ตัว 

44,๐๐๐ 44,๐๐๐ - 44,๐๐๐ ส านักงาน
ปลัด 

24 การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง  
 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
เครื่องดับเพลิงส าหรับ
ใช้ในการดับเพลิงเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน 

จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิงส าหรับ
ใช้ในการดับเพลิง  เช่น สายส่งน้ า
ดับเพลิง ชุดดับเพลิง  และครุภณัฑ์
อื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการดังเพลงิ 

40,000 4๐,๐๐๐ - - ส านักงาน
ปลัด 
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แบบ ผ. 08 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบเหล็กทึบ 
ส าหรับงานส านักงาน  

ตู้เหล็กขนาด  2  บาน (มอก.)   
มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน   
มมีือจับชนิดบิด 
ปี 2561  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2562  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2563  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2564  จ านวน  1  หลัง 

5,500 5,500 5,500 5,500 กอง
การศึกษาฯ 

26 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กช่อง
กระจก  3  ช้ัน  ส าหรับ
เก็บเอกสาร  

ตู้เหล็กช่องกระจก  3  ช้ัน   
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  83 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า  1.95  ซม. 

5,000 - - - กอง
การศึกษาฯ 

27 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มพีัดลม ที่อ านวยความ
สะดวก 

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นส าหรับให้ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน  3  ศูนย ์

20,000 20,000 20,000 - กอง
การศึกษาฯ 

28 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ ครุภณัฑ์ ท่ีอ านวย
ความสะดวกและเกิด
ประโยชน์เกีย่วกับ
การศึกษา 

จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ ให้แก่ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ , ตดิตั้งเครื่องกรองน้ า 
, ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ าใช้ , จัดซื้อโตะ๊
ท างาน, เก้าอ้ี ,ตู้เก็บเอกสารและตูเ้ก็บ
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

- - กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
การศึกษาและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ท้ัง  3  
แห่ง 

ครุภณัฑ์และสื่อการเรยีนการสอนที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษาฯ 

30 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรยีน
การสอนส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  
3  แห่ง 

ชุดเครื่องเสยีงพร้อมไมโครโฟน   30,000 30,000 30,000 - กอง
การศึกษาฯ 

31 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อจัดหาโทรทัศน์ 
แอลอีดี (LED TV)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3  แห่ง 
 

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)   
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
1. ระดับความละเอยีดจอภาพ  1920 
x 1080  พิกเซล   
2. ขนาดจอภาพไมต่่ ากว่า  40  นิ้ว 

16,000 16,000 16,000 - กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. 08 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
ส านักงาน ส าหรับปฏิบตัิงาน
ราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรอืดีกว่า จ านวน 
1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

16,000 - - - กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์   
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
เพนียด 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
นกเขาเปล้า 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองปล้อง 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, 
Copier , Scanner และ FAX  ภายในเครื่อง 
เดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสไีม่นอ้ยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่า 
1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document 
Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า  99  
ส าเนา 

7,700 7,700 7,700 - กอง
การศึกษาฯ 

 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 หน้า 180 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต่อ     - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษไดไ้มน่้อยกว่า 100 
แผ่น 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
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 หน้า 181 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ 
ส าหรับปฏิบัติงานราชการ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) มีคณุลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที    
(ipm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสไีม่นอ้ยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษไดไ้มน่้อยกว่า 50 
แผ่น 

4,300 4,300 4,300 - กอง
การศึกษาฯ 

35 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า
ส าหรับปฏิบัติงานราชการ 
จ านวน  4  เครื่อง ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
เครื่อง 
และกองการศึกษา 1 เครื่อง 

เครื่องส ารองไฟฟ้า   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 

2,800 2,800 2,800 - กอง
การศึกษาฯ 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
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 หน้า 182 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

มียานพาหนะเพื่อบริการ
ประชาชน 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
จ านวน 1 คัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซซี ี
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
(1) เครื่องยนตด์ีเซล 4 สูบ พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
(2) ประตมูีด้านหลัง ปิด – เปิด 
ส าหรับยกเตยีงผู้ป่วยเข้า-ออก 

(3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อย
กว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ 

(4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์
และเวชภณัฑ ์

(5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 
วัตต์พร้อมอุปกรณ ์

(6) เครื่องสญัญาณไฟฉุกเฉิน
พร้อมเครื่องขยายเสยีง 

(7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์
การแพทย์ ฯลฯ 

- 1,000,000 - - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 หน้า 183 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดหาเครื่องพ่น
หมอกควันส าหรับใช้ใน
การป้องกัน  ก าจัดแมลง 
ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น 
ยุง แมลง เป็นต้น 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  
จ านวน  2  เครื่องๆ ละ 
59,000 บาท 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
(1) ปริมาณการฉดีพ่นน้ ายาไม่
น้อยกว่า  40  ลิตรต่อช่ัวโมง 
(2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า  
6  ลิตร 

(3) ก าลังเครื่องยนตไ์ม่น้อย
กว่า  25  แรงม้า 

118,000 118,000 118,000 - ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน  ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อนกระจกสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91.7 ซม. 
2. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า  45.7  ซม. 
3. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  183 ซม. 
4. จัดเก็บ  4  ช้ัน 
5. มี มอก. 

6,500 6,500 6,500 6,500 กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

39 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บ
แบบฟอร์มส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ขนาด  15  ลิ้นชัก 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 37x45x131 ซม. 
(กว้างxลึกxสูง) 
3. มี มอก. 

4,300 4,300 4,300 4,300 กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

40 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอีส้ านักงาน 
ทดแทนเก้าอี้เดิมที่ช ารดุ  
ไม่สามารถซ่อมแซมได ้
 

เก้าอี้ส านักงานแบบมลี้อเลื่อน  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. หนัง PVC 
2. ขาเหล็ก 
3. มีพนักพิง  มีที่ท้าวแขน 

2,500 2,500 2,500 2,500 กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

41 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาเก้าอีส้ านักงาน 
ทดแทนเก้าอี้เดิมที่ช ารดุ  
ไม่สามารถซ่อมแซมได ้
 

เก้าอี้ส านักงานแบบมลี้อเลื่อน  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ขาพลาสติก  5  แฉก เบาะฟองน้ า 
2. มีพนักพิง  มีที่ท้าวแขน 

700 700 - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 หน้า 185 
 

แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะท างาน   
 

โต๊ะท างาน  ระดับ 1-2  มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ขนาดกว้าง  60  เซนติเมตร   
2. ขนาดยาว 120  เซนตเิมตร   
3. ขนาดสูง  75  เซนตเิมตร 
4. มีตูเ้ก็บเอกสารด้านขวา 

3,500 - - - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

43 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์
ส านักงาน ส าหรับ
ปฏิบัติงานราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว)  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน    
(8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ 

- 22,000 22,000 - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

 
 
 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ต่อ     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่
บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ี
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB จ านวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5  น้ิว   จ านวน 1 หน่วย 

     

 



  

บัญชีครภุัณฑ ์
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าส าหรับ
ปฏิบัติงานราชการ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 

- 3,200 3,200 - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

45 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในงานพิมพ์
เอกสารส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติงาน
ราชการ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า  
(18 หน้า/นาที)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 

- 3,300 3,300 - กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบเหล็กทึบ 
ส าหรับงานส านักงาน  

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด  2  บาน (มอก.)   
มีแผ่นช้ันปรับระดับ  3  ช้ิน   
มมีือจับชนิดบิด 
ปี 2561  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2562  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2563  จ านวน  1  หลัง 
ปี 2564  จ านวน  1  หลัง 

5,500 5,500 5,500 5,500 กองช่าง 
 
 

47 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อนส าหรับงาน
ส านักงาน 
 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลื่อน   โดยมี
รายละเอียด  ดังนี ้
1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. 
2. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม. 
3. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  88  ซม. 

3,200 3,200 3,200 3,200 กองช่าง 

48 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มียานพาหนะ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและติดต่อ
ราชการ 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  
ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่  
2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด  ไม่ต่ ากว่า  110 กิโลวตัต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิล้แคบ   

787,000 787,000 - - กองช่าง 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเครื่องปั๊มลม
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเครื่องปั๊มลมแบบเงียบ  ไม่ใช้
น้ ามัน  25  ลติร  จ านวน  1  เครื่อง   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
-  ก าลัง  550  W  (ประมาณ  0.75  
แรงม้า)   
-  ระดับความดังของเสียง 55-60 dB 
-  สามารถผลิตลมได้  94  ลิตร/นาที   
-  น้ าหนัก  17  กิโลกรมั   
-  แรงไฟ  220 v/50 Hz   
-  ขนาด  500x300x510  mm.      

3,600 - - - กองช่าง 

50 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานขุดลอกท่อ
ระบายน้ า  ขุดลอก
คลอง และกิจการ
ประปา 

จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (ขนาด120  
แรงม้า)  จ านวน  1  คัน 

- - 4,000,000 
 

- กองช่าง 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหา
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค  ส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้  โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี 
1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g,n) และ 
Bluetooth 

21,000 21,000 - - กองช่าง 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาแบบหล่อลูก
ปูนคอนกรีต  ส าหรับใช้
เก็บตัวอย่างการทดสอบ
ลูกปูน  
 

จัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูนคอนกรตี 
จ านวน 1 อัน โดยมรีายละเอียดดงันี้ 
1. ขนาด 150x150x150 มิลลเิมตร 
2. ท าด้วยเหล็กหล่อ ด้านในเรยีบ  มี
ความหนา 10 มลิลิเมตร 

1,500 1,500 - - กองช่าง 

53 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดหาชุดทดสอบ
ความข้นเหลวของ
คอนกรีต   

จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slu mp 
Cone) รูปกรวยหัวตดั ท าด้วยสแตนเลส  
จ านวน  1  อัน 
2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 
จ านวน  1  อัน 
3. ถาดรอง (Tray) ขนาด 24 x 24 นิ้ว 
ท าจากเหล็กแผ่น  จ านวน 1 อัน 
4. ที่ตักสแตนเลส (Scoop) ส าหรบัตัก
ปูนใส่ในแบบ   จ านวน  1  อัน 

3,500 3,500 - - กองช่าง 
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แบบ ผ. 08 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดหาครภุณัฑ์ต่างๆ 
เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการโรงฆ่าสัตว์
ต าบลเพนยีด  เพื่อให้
ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

จัดซื้อครภุัณฑต์่างๆ  เช่น  ระบบรอก
ยกและลดระดับ  ระบบเลื่อยซากโค 
อ่างล้างเครื่องมือ  อ่างล้างเครื่องใน  
โต๊ะยืนส าหรับผ่าโค  ขอแทงโค  อ่าง
ต้มเลือด  รางไหลเครื่องใน  และ
ครุภณัฑ์อื่นๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินการโรงฆ่าสัตว ์

500,000 400,000 200,000 - กองช่าง,
ส านักงาน

ปลัด 
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๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓   
 

ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมนิผล 
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร  
                 ส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

http://www.dla.go.th/
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๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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


