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ส่วนที่ 1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพิ่มเติม ครั้งที่  1 พ.ศ. 2566 

หลักการและเหตุผล 

           ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2564 ไปแล้ว นั้น  เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพวดล้อม สภาพปัญหาพ้ืนที่ บริบททางสังคม
ได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกัน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึง
จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ แก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และการน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 

ความจ าเป็น 
 

          เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน และให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จึงจึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 พ.ศ.2566 ดังมีโครงการเพิ่มเติมตามรายละเอียดบัญชีโครงการแนบท้าย 
 
 
 
 
 

1 



 

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ความสัมพันระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมี 

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการสร้างเพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “หรือคติพจน์ประจ า
ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
  1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
  6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
  7) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า 
  8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศาฐกิจชุมชน 
  4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2) การยกระดับคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3) การสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 
  1) การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือติอการด ารงชีวิตของคนสูงวัย 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชมุชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1)  การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการจัดระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อน ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
  6) การใช่เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) การปรับปรุง ทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  4) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร
ที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฏหมายให้มีศักยภาพ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 ยุทธศาตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับประบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 
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  6. พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 
 ยุทธศาตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย ประชากรร้อยละ 40 มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
  3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานราก
ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม 
  2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
                     1.การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
                     2.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
                     3.แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
                     4.ส่งเสริมการผลิตการบรโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. สนับสนุนการลดก๊าชเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกแกก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 
  2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  3. การส่งเสริมให้ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
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  4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานพัฒนาอ่ืนๆภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาล
ในสังคมไทย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภาริจและคุณภาพของบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความ
โปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมหาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับให้การบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. ปูองกันและปราบการการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยากศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เร่งส่งเสริมการลงทุน วิจัยและพัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และเชิงสังคม 
  2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Technoperneur) 
  3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  2. การพัฒนาเมือง 
  3. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ขยายความร่วมมือกับทางทางและการลงทุนที่เป็นมิตรกะบประเทศและแสวงหาตลาด
ใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
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  2. พัฒนาความเชื่มโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมกรอบอความ
ร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน DMS, ACMECS, IMT- GT ,BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานรากของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค 
  4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Qutward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภาคและภูมิภาพที่มีความสเมอภาคกัน 
  6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
  7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
  9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศที่ส าคัญ 

3) แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาค 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว.4830 ลงวันที่ 22  

พฤศจิกายน 2556 ก าหนดให้ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจังหวัดลพบุรีอยู่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรีและอ่างทอง ควรเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการ
ดูแลรักษาฐานทรัพยการเกษตรที่ส าคัญ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพ้ืนที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช พืชไร่ และปศุสัตว์ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอด การ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
  2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     วิสัยทัศน์ “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
      ลุ่มน้ า หมายถึง ลุ่มน้ าเจ้าพระยา-ปุาสัก ตลอดจนล าน้ าสาขา อันเป็นวริเวณพ้ืนที่ที่มีความ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดสระบุรีและจังหวัดอ่างทอง 
     ประวัติศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีต ที่มีความเชื่อมโยงผู้พันกันโดยมี
กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนญืกลางทั้งด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวงและเป็น
ราชธานี แห่งที่ 2 โดยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสิงห์บุรีเป็นหัวเมืองชั้นใน เมืองชัยนาท อ่างทอง
หรือแขวงวิเศษชัยชาญและเมืองสระบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญ 
    ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ าและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ 
โดยมุ่งสร้างคุฯค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
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 ประเด็นการพัฒนา 
                      1. เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
                      2. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
                      3. การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ปุาสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
             4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
 
  3. พัฒนาจังหวัดลพบุรี 
      วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
      ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
      เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุขมีเปูาหมายสู่การสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม ที่เข้มแข็งสุขภาวะที่ดีอย้างยั่งยืนและการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้าง
สุขภาพ สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติซึ่งประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
     องค์ประกอบเมืองแห่งความสุข 

1. การมีสุขภาวะที่ดี 
2. เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3. สังคมคุณภาพ 
4. สภาพแวดล้อมที่ดี 
1. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  
พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกาและเสริมสร้างศักยาภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้
ประชาชนแบบมีส่วนร่วม 

           ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข 
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ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี                       

และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นสะอาด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) วิสัยทัศน์  
“การศึกษาดี มีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมหลักธรรมาภิบาล ประชาชนเป็น
สุข” 

2) ยุทธศาตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและคุณภาพ
ชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกีฬา นันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3) เป้าประสงค์ 
1) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และได้รับความ 

สะดวก 
  2) ประชาชนอยู่ดีมีสุขและสุขภาพอนามัยที่ดี และการท่องเที่ยวในพื้นที่มีคุณภาพ 
  3) สังคมมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิต และประชาชนมีความสามัคคี 
  4) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาดี มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง 
  6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
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4) ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนครั้ง หรือกิจกรรมที่ด าเนินโครงการ จ านวนโครงสร้างสาธารณูปโภคหรือบริการ 

สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
  2) โดยวัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
  3) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแยก
ประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งมีค่าระดับอยู่ที่พอใจ – พอใจมาก 
  4) ร้อยละของผู้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ 
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แบบ ผ.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ก่อสร้างถนน ลูกรังบด
อัดสายทางซอยเข้าฝาย
หลังวัดล าสนธ ิ

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 1 กว้าง 5 
เมตร  ยาว 
500 เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยประปา (กลุ่มนาย
เรือง ปั้นเกิด ) หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 1 กว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว  210  
เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางซอยล าพญากลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 70 
เมตร 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางซอยนายเบ้า       
พิมวงษา หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 90 
เมตร 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล สายพงศ์ศิลป์     
ศรียานะ หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 กว้าง 4 
เมตร 700 
เมตร วางท่อ 
Ø40 ซม. 2 จุด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า
สายซอยเข้าฝายหลังวัด
ล าสนธิ หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

หมู่ 1  
ระยะทาง  500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.(ซอย
1)แยกจากซอยบ้านนาง
ขย า อุตระ หมู่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

หมู่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 200   
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
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ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ซอยนางยุพนิ หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 กว้าง 4 
เมตร 800 
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.สายสามแยกหอ
กระจายข่าวซอยข้างวัด
ท่าเยี่ยม  หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 จุดเร่ิมต้น 
ศูนย์ฝึกอาชีพ 
ถึงสามแยก
น้ าตกน้ าโตน 
(บ้านนายชชั
เชาว์ฤทธิ์) กว้าง 
4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

   500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยบ้านนายสมหวัง   
ศรชัย หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 กว้าง 4 
เมตร 50 เมตร  

 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

            
12 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ีรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 ก่อสร้างถนนดนิลูกรังบด
อัด จากไร่นายชิน – ไร่
นายมานัส สุทธา หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 700 
เมตร  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
นายปราโมทย์ แสงกลา้
หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว   
1,200 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลติก คสล.เปลี่ยน
ผิวจราจรถนนสายท่า
เยี่ยม-โพธิ์งาม หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 -3
จุดเร่ิมต้น สาย
บ้านท่าเยี่ยม-บ้าน
โพธิ์งาม หมู่ 3  
กว้าง 4-5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 

13 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

14 ก่อสร้างหินคลุกอัดบด 
สายบา้นนายณัฐพงศ์ 
เศวตศิลา หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว   
800 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังรอบอ่างเก็บน้ า
สาธารณะ หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

อ่างเก็บน้ า
สาธารณะหมู่ที่ 
2 บ้านท่าเยี่ยม 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,350 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 วางท่อระยายน้ าสายทาง
บ้านนางจรัสศรี โพธิ์ศิริ 
(กลุ่มหนองตาไกล้)หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

หมู่ 2  จ านวน 
1  จุด ท่อขนาด 
20 เซนติเมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

17 วางรางระบายน้ ารูปตัวยู
จากบ้านนายธรรมศักดิ์ 
ถึงบ้านนางสาวทิพรส 
หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 ระยะทาง 
500 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 วางท่อระบายน้ าคลองไส้
ไก่หลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

หมู่ 2  จ านวน 
1  จุด  กว้าง 
2-6 เมตร    
ท่อขนาด 100 
เซนติเมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนาย ปาน หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 จุดเริ่มต้น
บ้านนายมานพ -
บ้านจ่าน้อยกว้าง 
4 เมตร  ยาว   
200 เมตร ลง
ไหล่ทางหินคลุก 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

       
 
 
 

    15 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล สายโพธิ์งาม-คลอง
ช้างตาย หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  3 กว้าง 4 
เมตร 200 
เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางซอยนาง 
ศรีฟูา อินทุเวศ หมู ่3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 จุดเร่ิมต้น
ไร่นางสมาน - 
จุดสิ้นสดุบา้น
นางศรีฟูา กวา้ง 
4 เมตร ยาว 
400 เมตร วาง
ท่อ Ø 40 ซม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนางบพษิ แนม
ประนาม หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 
เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไร่นายวิทูรย์  
วงจันทึก หมู ่3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

24 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
น้ าตก-น้ าโตน หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 กว้าง 5 
เมตร ยาว 230 
เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

25 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางโคกแจง-น้ าโตน   
หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 กว้าง 5 
เมตร 1,035 
เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
ดินลูกรังทางเข้าไร่นาง
สายทอง รอดทรัพย ์  
หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร วางท่อ Ø 
40 ซม. 2 จุด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 

17 

 

 



 

 

แบบ ผ.02 
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

27 
 

ก่อสร้างถนนดนิลูกรังบด
อัด สายทางซอย1(แยก
เข้าไร่นางสมใจ ไชโย –ไร่
นายบุญเก้ือ เพ็งเลิศ   
หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  3 
จุดเร่ิมต้นไร่นาง
สมใจ ไชโย 
จุดสิ้นสดุไร่นาย
บุญเก้ือ เพ็งเลิศ
กว้าง 6 เมตร 
500 เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 
 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
บดอัดสายไร่นายบุญมี –
คลองล าสนธิ (ซอย 1) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 กว้าง 5 
เมตร 800 
เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

            
18 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

29 
 

ก่อสร้างถนนคสล.(ซอย
3) สายคลองมะนาว-โคก
แจง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  3 
จุดเร่ิมต้น ปาก
ซอยสายคลอง
มะนาว-โคกแจง 
ถึงคลองล าสนธิ
กว้าง 5 เมตร 
500 เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

30 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางแหยม ไม้ตะเภา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 กว้าง 4 
เมตร 500 
เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัด(ซอย1) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 แยกถนน
โพธิ์งาม-คลอง
ช้างตายถึงบา้น
นายสถาพร ไม้
ตะเภา กว้าง 3 
เมตร 500 
เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

32 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางคนัคลองหนอง
หัวช้าง หมู่ 4  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 4 จุดเร่ิมต้น
ไร่นางสมจิต ศิริ
พันธ์ สิน้สุดไร่นาง
ส าราญ จูมจนัทึก 
กว้าง 4-5 เมตร        
ยาว 250 เมตร  
วางท่อ 2 จุด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

33 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล สายทางซอยนาย
ศักดา ศรีวิเชียร หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  4 จุดเร่ิมต้น
ไร่น.ส.ปราณี เกิด
ภาคี สิ้นสดุไร่น.ส.
ปราณี เกิดภาคี 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200  เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

            
 
 

20 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ีรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

34 ก่อสร้างถนนคสล. 
สายทางคันคลอง
หนองหัวช้าง หมู่ 4   

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ 4 จุดเร่ิมต้น 
สายทางบา้นนาง
กุหลาบ สิน้สุดไร่
นายสนิท ศรีชมพ ู
กว้าง 5  เมตร ยาว 
210 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

35 
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
สายทางไรน่ายโชค  
พุตสี(ซอยประปา) หมู่ 
4   

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ 4 จุดเร่ิมต้น 
สายทางไรน่ายโชค  
สิ้นสุดไร่นายสมพงศ์ 
ผลพิกุล กว้าง 3.50  
เมตร  ยาว  200   
เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายทางไรน่ายโชค  
พุตสี(ซอยประปา) หมู่ 
4   

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ 4 จุดเริ่มต้น สาย
ทางไร่นายโชค  
สิ้นสุดไร่นายสมพงศ์ 
ผลพิกุล กว้าง 3.50  
เมตร  ยาว  200   
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

           21 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

37 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
สายทางไรน่ายโชค  พุตสี
หมู่ 4   

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 4 จุดเร่ิมต้น สาย
ทางไรน่ายนายสมพงศ์ 
ผลพิกุล สิ้นสุดไร่นาง
กรี พุทธศรี กว้าง  4  
เมตร  ยาว 800 เมตร 
วางท่อ 1 จุด 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายทางคันคลองหนอง
หัวช้าง หมู่ 4   

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 4 จุดเร่ิมต้น สาย
ทางบา้นนางกุหลาบ 
สิ้นสุดไร่นายสนิท ศรี
ชมพ ูกว้าง 5  เมตร 
ยาว 210 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล.รูปตัวยู ซอยนางสุ
ภาวนา บุญนารักษ์ หมู่ 
4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

หมู่ 4  จ านวน 1  จุด   
ระยะทาง 160 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับ
ความการบริการ
สาธารณะเพิ่ม
มากข้ึน 

กองช่าง 

40 ซ่อมสร้างถนนแอสฟลัติก 
คสล. หมู่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวกมาก
ขึ้น 

หมู่ 4  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร พร้อม
วางท่อ Ø 80 ซม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

           22 



 

 

            
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล สายทางบา้นนาย
ทองดี เงินเมย หมู่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  5 กว้าง 5 เมตร  
ยาว   150  เมตร  

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านหนองนา-
หนองตาไกล้ หมู่ 5  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 5 จุดเร่ิมต้นบ้าน
หนองนา สิน้สุดบ้าน
ท่าเยี่ยมหมู่ 2 กว้าง 5 
เมตร        ยาว       
เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางบ้านนาง
เมา ศรชัย ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  5 กว้าง 5 เมตร  
ยาว   300  เมตร  

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนดนิ
ลูกรังบดอัด สายทางเข้า
ไร่นายสุพิชัย นวลเชิด 
หมู่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  5 กว้าง 4 เมตร  
ยาว     850  เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

45 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ดินลูกรังบัดอัดสายทาง
บ้านนายอู๋ ถ้ ากลาง หมู่ 
5  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  5 กว้าง 4 
เมตร  ยาว   
200  เมตร  

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

46 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
ดินลูกรังบัดอัดสายทาง
บ้านนายเสน่ห์ แสนแก้ว 
หมู่ 5  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  5 กว้าง 7 
เมตร  ยาว 
500  เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้นโค้ง
ล าสนธิโดยปูผิวจราจร
แอสฟัลติกคสล.(ซอย1) 
หมู่ 6  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 6 จุดเร่ิมต้น 
แยกถนน 205 
สิ้นสุดบ้านนาย
พลบุญนารักษ์ 
กว้าง 5  เมตร        
ยาว 800 เมตร  

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

48 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านท่าข้าม-หลังฟาร์มไก่ 
ลบ.ถ.102-08 หมู่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  6 กว้าง 5 
เมตร  ยาว          
170  เมตร  

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

49 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านนายสะอาด ดาวขนุ
ทด หมู่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่  6 
จุดเร่ิมต้นจาก
ถนน คสล.เดิม
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
วางท่อ Ø 40 
ซม.  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม     49  โครงการ           
 

25  



 

 

 
แบบ ผ.02  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่2.บริหารจัดการท่องเที่ยว 3.ขีดความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 2.สร้างชุมชนให้แข้มแข็ง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ 2 
จ านวน 30  จุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับการ
บริการและมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่1.การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 4. การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น  

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ 

หมู่ 1-6   
ต าบลล าสนธ ิ

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ
ของประชา
ชากรใน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทนัต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
อย่างทั่วถึงมากข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 2.ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานสะอาด 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 2.ส่งเสริมและการท่องเที่ยว 3.พัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 4. การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกีฬานันทนาการ 
แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 

โครงการถังขยะเปียก 
ลดโลกร้อน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ
ครัวเรือนลดการ
ปนเปื้อนขยะ
อินทรีย์กับของเหลือ
ใช้ 

หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

90,000 90,000 90,000 - - ร้อยละ 
90 

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ครัวเรือนการคัด
แยกขยะครัวเรือน
ลดการปนเปื้อนขยะ
อินทรีย์กับของเหลือ
ใช้อื่นๆ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่ 2.ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานสะอาด 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 2.ส่งเสริมและการท่องเที่ยว 3.พัฒนาความสามารถทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 4. การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกีฬานันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ีรับผิด 
ชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลล าสนธ ิ

เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลล าสนธิ
ให้ร่มร่ืน สวยงาม
และนา่อยู่ 

อบต.ล าสนธิ 
และ หมู่ที่ 1-6 
ต าบลล าสนธ ิ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 
80  

ให้ความร่มร่ืน และ
สะอาด เปน็ระเบียบ
มากข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 
ส าหรับ โครงการเกินศักยกภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดลพบุรีที่1 การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจเชิงสร้างารรค์ 4.การสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วย 
งานท่ี 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองน้ าตก-น้ าโตน หมู่ 
3 เชื่อมต่อกับต าบลเขา
รวก 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 3 กว้าง 
5 เมตร  
 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเลียบชายเขา  
ท่าเยี่ยม หมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 2 – ม.6 
กว้าง 5 
เมตร1,800 
เมตร  

- 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัสติก คสล.สายโค้ง
กุญชร เชื่อมต่อกับ 
ต าบลหนองรี 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก
มากข้ึน 

หมู่ 4 กว้าง
5 เมตร ยาว 
800 เมตร  

- 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละ 
80 ของ
ผู้ใช้ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566   

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ   
--------------------------------- 

  
                 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2566  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิไปแล้ว นั้น 
 
                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป  

 
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ 8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 

 
 
 
     

 
(   นางวันทนา   บุญหรรษา   )                           

                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  


