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องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

ต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุร ี



ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ประกอบกับเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล   เป็นการรองรับตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนชุมชน และนโยบายผู้บริหารมาพิจารณาเพื่อจัดท าโครงที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จึงจ าเป็นต้องเสนอแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จึงได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริงและเปน็รูปธรรม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 

  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  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล               
พ.ศ.2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  และแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ โดยมีโครงการที่เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 



เพิ่มเติม/แก้ไข 

1   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ท าที่นั่งจากป้อม 

ต ารวจ – ทางแยกเข้า บ้านนาพรามณ์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 
หน้า 1 ข้อ 1 งบประมาณ 490,000.-บาท 

เพิ่มเติม/แก้ไข 

  2.  โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 –       
พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 ข้อ 2 งบประมาณ 50,000.-บาท  

  เพิ่มเติม/แก้ไข 

          3.  โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 – พ.ศ.2565 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 ข้อ 2 งบประมาณ 10,000.-บาท  

เพิ่มเติม/แก้ไข  

4.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะ และสิทธิอนามัย การเจริญพันธุ์ของสตรี ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 ข้อ 3 งบประมาณ 10,000.-บาท 

เพิ่มเติม/แก้ไข  

5.  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 –         
พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 ข้อ 4 งบประมาณ 10,000.-บาท 

เพิ่มเติม/แก้ไข  

6.  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2/2563 หน้า 3 ข้อ 1 งบประมาณ 338,000.-บาท 

 เดิม 

 7.  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่
โสภณ หลักแหลม – ซอยศาลเจ้า หมู่ 3 ถนนกว้าง 3 เมตร รางระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร พร้อมฝาท่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2565 หน้า 4-21 ข้อ 4 งบประมาณ 182,700.-บาท 



 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 

 7.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้องรางระบายน้ าบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่
โสภณ หลักแหลง – ซอยศาลเจ้า หมู่ 3 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 133 เมตร รางระบายน้ าพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แก้ไข, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 10 ข้อ 1 
งบประมาณ 182,700.-บาท 

 เดิม 

 8.  โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ด้านหน้า
กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ด้านข้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร เสริมแท่นปูนพร้อมปูกระเบื้อง และจัดท า
ห้องน้ า ขนาด 3x2 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แก้ไข, เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 9 
งบประมาณ 200,000.-บาท 

แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 

 8.  โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ด้านหน้า
กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร ด้านข้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร เสริมแท่นปูนพร้อม ปูกระเบื้อง พร้อมเท
พ้ืน และจัดท าห้องน้ า ขนาด 3x2 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 – พ.ศ.2565 แก้ไข,  เปลี่ยนแปลง                        
ครั้งที่ 3/2563 หน้า 11 ข้อ 2 งบประมาณ 200,000.-บาท 

เดิม 

 9.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 จากแยกคลองชลประทาน 
-สามแยกทางไปทางลอดใต้สะพาน ยาว 200 เมตร กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 –                    
พ.ศ.2565 แก้ไข, เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 ข้อ 11 งบประมาณ 160,000.-บาท 

แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 

          9.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 จากแยกคลองชลประทาน 
-สามแยกทางไปทางลอดใต้สะพาน ยาว 170 เมตร กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 –                     
พ.ศ.2565 แก้ไข, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 12 ข้อ 3 งบประมาณ 490,000.-บาท 



  เดิม 

 10.  โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง บริเวณทางเข้าบ้าน นายชีพ หวานไกล หมู่ 6  
ก่อสร้างหูช้าง กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2561 – พ.ศ.2565                       
หน้า 4-22 ข้อ 16 งบประมาณ 417,600.-บาท 

แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 

 10.  โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง บริเวณทางเข้าบ้าน นายชีพ หวานไกล หมู่ 6  วาง
บล็อกส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน 4 บล็อก พร้อมท าคานรับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ .ศ.2561 - พ.ศ.
2565 แก้ไข , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 13 ข้อ 4 งบประมาณ 170,000 บาท  

 

 


