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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 

เรือ่ง  การใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1/2563 
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนอื 

……………………………………………………………….. 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) ข้อ 22 (1) คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 (2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ พิจารณาอนุมัติตามล าดับแล้ว  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั้งนี้ สามารถขอดู  หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนยข์้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือต าบลแคนเหนือ  
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0 ๔๓๓๐ ๖๑๓๐  หรือสืบค้นข้อมูลได้ท่ี  www.khnlocal.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

    จ่าสิบต ารวจ    

           ( ธนชั  ศรีภูมิ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 
 



ค าน า 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 10, 
หมวด 4 ข้อ 22 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   

   องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม  โครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน   

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

  
 

   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
         28  กุมภาพันธ ์ 2563 
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