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องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ

 อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น



 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 

เรือ่ง  การใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนอื 

……………………………………………………………….. 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  พิจารณา
อนุมัติตามล าดับแล้ว 

  องค์การบริหารสาวนต าบลแคนเหนือ  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

    จ่าสิบต ารวจ 

           ( ธนชั  ศรีภูมิ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 



ค าน า 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ภายใต้การก ากับตรวจสอบ  ดูแล  ของหน่วยงานรัฐ  และผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวัยที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขึ้น  เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  โดยผ่านกระบวนการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า  

  องค์ ก ารบริ หา รส่ วนต าบลแคน เหนื อหวั ง เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า  แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น                      
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

 

       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 

มิถนุายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
              หนา้ 
สว่นที ่ ๑   สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน       ๑
  ๑. ด้านกายภาพ         ๑ 
  ๒. ด้านการเมืองการปกครอง       ๓ 
  ๓. ประชากร         ๕ 
  ๔. สภาพทางสังคม            ๖ 
  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๘ 

  ๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๙ 
  ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๑๐ 

  ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑๑ 

  ๙. ข้อมูลอื่นๆ         ๑๒ 
 สว่นที ่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่      ๒๐ 
  ๑. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพัฒนาระดบัภาค     ๒๐ 
  ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี       ๒๐ 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒    ๒๓ 
  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   ๓๐ 
  ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ๓๓ 
  ๒. ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่     ๓๖ 
  ๒.๑ วิสัยทัศน ์         ๓๖ 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์         ๓๖ 
  ๒.๓ เป้าประสงค์         ๓๖ 
  ๒.๔ ตัวชีว้ัด         ๓๗ 
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย         ๓๘ 
  ๒.๖ กลยุทธ ์         ๓๘ 
  ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์       ๔๐ 

  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     ๔๐ 

  ๓. การวเิคราะห์เพื่อพฒันาทอ้งถิน่       ๔๑ 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ อปท.    ๔๑
  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง   ๔๒
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ๔๓ 
  แผนผังยุทธศาสตร์        ๔๕ 
  รายละเอียดยุทธศาสตร์        ๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

หนา้ 
สว่นที ่ ๓ การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ีไปสู่การปฏบิัติ      ๕๓ 
  ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน      ๕๓ 
  ๒. บญัชโีครงการพฒันาท้องถิน่ 

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)      ๕๕ 
  - รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)      ๖๐ 

  - รายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. (แบบ ผ.๐๒/๑)           ๑๕๑ 

  - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)                ๑๘๑ 

สว่นที ่ ๔ การตดิตามและประเมนิผล                ๑๙๓ 

  ๔.๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                       ๑๙๓ 
  ๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ                  ๑๙๓ 
  ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                  ๑๙๓
  ๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                             ๑๙๓ 


