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  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  
ข้อ ๔  และข้อ  ๑๗  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  พิจารณาอนุมัติตามล าดับและ
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  นั้น 
 

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาศัยอ านาจตามความใน หมวด 4 ข้อ  22 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จึงประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น  โทรศัพท์ 0 ๔๓๓๐ ๖๑๓๐  หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่  www.khnlocal.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

    จ่าสิบต ารวจ 
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    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 4  ข้อ 21 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 22 ได้ก าหนดให้การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาสี่ปี และการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา จึงได้จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
หมวด 4 ข้อ 22โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น , 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้พิจารณาอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ แล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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