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ค าน า 
 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการ
บริหารงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)                       
พ.ศ.2561 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  โดยยึดหลักการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาความต้องการของตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดเก็บ 
วิเคราะห์ข้อมูล และน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จึงได้ด าเนินการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคม อีกท้ังได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมทั้งถ่ิน และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  องค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วนต าบลสมอพลื อ  หวั ง เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า แ ผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น                                
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
ในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  “ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไช ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ โดยมี
โครงการที่เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

  เดิม 

  1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าน้ าวัดท่าไชยศิริ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 หน้า 4-6 ข้อ 9 งบประมาณ 100,000.-บาท  

  แก้ไข 

          1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าน้ าวัดท่าไชยศิริ  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 หน้า 3 ข้อ 1 งบประมาณ 
5,000,000.-บาท   



 เดิม 

 2.  โครงการเรียงหิน เรียงหินชายแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ 2 จากบ้านนางภิญดา นิตสุนทร สุดเขต 
ต าบลสมอพลือ เพื่อป้องกันตลิ่งพังยาว 106 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 หน้า 5 ข้อ 
13 งบประมาณ 941,000.-บาท 

 แก้ไข 

 2.   โครงการเรียงหิน เรียงหินชายแม่น้ าเพชรบุรี หมู่ 2 จากบ้านนางภิญดา นิตสุนทร สุด
เขต ต าบลสมอพลือ เพ่ือป้องกันตลิ่งพังยาว 106 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 
หน้า 3 ข้อ 1 งบประมาณ 2,410,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 


