
 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
แก้ไข  ครั้งที่  1 พ.ศ. ๒๕๖6  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี  
 

 



 
หลักการและเหตุผล 

 
 เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖– ๒๕๗๐) 

ไปแล้วนั้น  แต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖6 ให้ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดท ารายละเอียดที่มีความ
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ และ ข้อ 21 มาด าเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจนุเบกษา กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรและให้น าแนวทางการด าเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย  รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ปัจจุบันได้มีประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 2๕๗๐) ราชกกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕    

 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) เป็นไป   
ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ   
จึงอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖6  และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   

 
 
 

 
 
(ลงชื่อ) ............................................................ผู้อนุมัต ิ

         (นางวันทนา  บุญหรรษา) 
                                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ   

                                           วันที่   20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
   
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66–๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที่  1 พ.ศ.๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุร ี

 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๑.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  รายละเอียดแก้ไขใหม่  ดังนี้ 

 
ข้อ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับที่ 1๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    
  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategylinkage) 
ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพ่ือให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
ในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถน าเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม    
แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุท ธศาสตร์ระดับ      
มหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (3) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
(4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และ (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์       
(2) ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี้วัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์        
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความเชื่อมของ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  ด้วย โดยน าหมุดหมาย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมารายละเอียดดังนี้ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒
ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบส าหรับการจัดท าแผนระดับที่ ๓
เพ่ือให้การด าเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
กรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้
กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซ่ึงเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดท า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจาก
กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอด 
จนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้ งแต่ในขั้นตอนการ
ก าหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจ ากัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิด 



-๒- 
 
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ยังเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจึงต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
ท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆเพ่ือให้
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. แนวคิด Resilience การพร้อมรับ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างย่ังยืน 
๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
 

 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือให้
เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน ๑๓ หมุดหมาย     
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มี
ล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุด
หมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 
 

 ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  ประกอบไปด้วย 
  หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ      

ของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 
๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบไปด้วย 

หมุดหมายที่  ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง          
และสามารถแข่งขันได้ 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 

เหมาะสม           
 
 
 



-๓- 
 
๓. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมุดหมาย
การพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ า และสามารถน าไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ 
กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้
แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



2.3 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร ์

ชาติ 20 ปี  

(มี 6 ยุทธศาสตร์) 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับท่ี 

13 (มี 13 หมุด

หมาย) 

ยุทธศาสตร ์

ชาติ 20 ปี  

(มี 6 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 1 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 2 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 3 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 4 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 5 ยุทธศาสตรช์าติ ที่ 6 

หมุด
หมาย 
ที่ 1 

หมุด
หมาย 
ที่ 2 

หมุด
หมาย 
ที่ 3 

หมุด
หมาย 
ที่ 4 

หมุด
หมาย 
ที่ 5 

หมุด
หมาย 
ที่ 6 

หมุด
หมาย 
ที่ 7 

หมุด
หมาย 
ที่ 8 

หมุด
หมาย 
ที่ 9 

หมุด
หมาย 
ที่ 10 

หมุด
หมาย 
ที่11 

 1 

หมุด
หมาย 
ที่ 12 

 

หมุด
หมาย 
ที่ 13 

แนวทางการพัฒนา ที6่ แนวทางการพัฒนา ที5่ แนวทางการพัฒนา ที ่4 แนวทางการพัฒนา ที่3 แนวทางการพัฒนา ที่2 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 



(ต่อ)แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

(มี 4 ประเด็น) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อบต.ล าสนธิ 

 (มี 5 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

อบท.ในเขต 

จังหวัดลพบุร ี

 (มี 5 ยุทธศาสตร์) 

แผนพัฒนา

จังหวัด 

(มี 4 ประเด็น) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 



-๖- 
 

ตารางยุทธศาสตร์ต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร ์อปท. 
(อบต.ล าสนธ)ิ 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต
จังหวัดลพบุร ี 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2  
(พ.ศ.2566-2570) 

แนวทางการพัฒนาภาค
กลาง 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรรษฐกิจ   

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เข้มแข็งและยั่งยืน 

๑. สร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตรปลอดภัย  
สู่เศรษฐกิจฐานราก 

๑. สร้างฐานการผลิต
สินค้าเกษตร อาหาร
เพ่ือสุขภาพมูลค่าสูงที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. ยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงได้
มาตรฐานระดับสากล 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็น
ประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปมูลค่าสู 

1. ด้านความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒. พัฒนา ฟ้ืนฟู และ
ยกระดับการท่องเที่ยว
พร้อมรับกับช่องทาง
การท่องเที่ยววิธีใหม่ 

๒. ยกระดับการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม บนพื้นฐาน
ของการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ 
 

๒. ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญและ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ให้เป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ยวคุณภาพ 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็น
จุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 



-๗- 
(ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์อปท. 
(อบต.ล าสนธ)ิ 

(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต
จังหวัดลพบุร ี 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2  
(พ.ศ.2566-2570) 

แนวทางการพัฒนาภาค
กลาง 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและสนับสนุน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี
และคุณภาพชีวิต   

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถทาง
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลด
ขยะ พัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๓. เพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่
อุปทานอุตสากรรมและ
บริการในอนาคต 
 

๓. พัฒนาระบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ให้บริการทางการแพทย์
ที่มีศักยภาพในการ
สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
กีฬา นันทนาการ    

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นสะอาด 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้
ตลอดชีวิต เสริมสร้าง
สุขภาวะ 

๔. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

๔. พัฒนาเมือง เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมท้งพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคกลาง – ตะวันตก
ให้เป็นศูนย์กลางการ
กระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจของภาคกลาง 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็น
ศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง 

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 

๕.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

   ๕. พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
ของภาคกลาง 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ที่ส าคัญของ
ภูมิภาค 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



-๘- 
(ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์อปท. 
(อบต.ล าสนธ)ิ 

(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต
จังหวัดลพบุร ี 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2  
(พ.ศ.2566-2570) 

แนวทางการพัฒนาภาค
กลาง 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  
      ๖. ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ     
และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และอุตสาหกรรมดิจิทัล
ของอาเซียน 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

     หมุดหมายที ่๗ ไทยมี
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่
เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถ 
แข่งขันได้ 

 

     หมุดหมายที่ ๘ ไทยมี
พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

     หมุดหมายที่ ๙ ไทยมี
ความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

 

 
 
 



-๙- 
(ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์อปท. 
(อบต.ล าสนธ)ิ 

(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต
จังหวัดลพบุร ี 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดลพบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2  
(พ.ศ.2566-2570) 

แนวทางการพัฒนาภาค
กลาง 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  
     หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมี

เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า 

 

     หมุดหมายที่ ๑๑ ไทย
สามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

 

     หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 

 

     หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน 

 

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



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  แก้ไข ครั้งที่  1 พ.ศ.๒๕๖6   
*************************** 

 
เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐)  ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖6  ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหมุดหมายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ และ ข้อ 21 มาด าเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจนุเบกษา รายละเอียดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธิ ได้อนุมัติแผนดังกล่าว วันที่ 13  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลกสนธิ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
น าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและประชา ชนทั่วไปได้รับทราบ                 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แก้ไข ครั้งที่  1 พ.ศ.๒๕๖6  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๘  วรรคสอง  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดตามแบบการแก้ไขแผนพัฒนาที่แนบท้าย
ประกาศนี้)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  เลขที่  100  
หมู่ 1 ต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3679-3445  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 
 

 

 
    (ลงชื่อ) 

                                                                  (นางวันทนา  บุญหรรษา) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
 

 


