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องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ

 อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น



 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 

เรือ่ง  การใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนอื 

……………………………………………………………….. 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๔  และข้อ  ๑๗  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  และ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/
๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  พิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับแล้ว 
 

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๗ (๔)  และข้อ  ๒๔  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๘  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

    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  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดว่า  “แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไว้ดังนี้ 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    

  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขึ้น  ซึ่งถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๗  โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท า
งบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

 

       องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 

ตลุาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
              หนา้ 
สว่นที ่ ๑   สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน       

  ๑. ด้านกายภาพ         ๑ 
  ๒. ด้านการเมืองการปกครอง       ๒ 
  ๓. ประชากร         ๓ 
  ๔. สภาพทางสังคม            ๕ 
  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๗ 

  ๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๘ 
  ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)            ๙ 
  ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        ๑๑ 

  ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑๒ 

  ๑๐. ข้อมูลอื่นๆ         ๑๓ 
 สว่นที ่ ๒ สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
  ๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๗ 
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
  ๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ๒๓ 

  ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   ๒๔  
      ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

สว่นที ่ ๓ ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

  ๑. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพัฒนาระดบัภาค      
  ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี       ๒๕ 

  ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒    ๒๙ 
  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   ๓๙ 
  ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ๔๕ 
  ๒. ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

  ๒.๑ วิสัยทัศน ์         ๔๘ 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์         ๔๘ 
  ๒.๓ เป้าประสงค์         ๔๘ 
  ๒.๔ ตัวชีว้ัด         ๔๙ 
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย         ๕๐ 
  ๒.๖ กลยุทธ ์         ๕๐ 
  ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์       ๕๒ 

  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     ๕๒ 

  ๓. การวเิคราะห์เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ 

  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ อปท.    ๕๓
  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง   ๕๔
  
 



 
สารบญั 

 
หนา้ 

  ๓. การวเิคราะห์เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ (ต่อ) 
  ๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ๕๕ 
  (แบบ ยท.๐๑) 
  ๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๒)      ๕๗ 
  ๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๓)      ๕๘ 
สว่นที ่ ๔ การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ีไปสู่การปฏบิัติ 
  ๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน      ๗๐ 
  ๒. บญัชโีครงการพฒันาท้องถิน่ 

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๗)   ๗๒ 

  - บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) ๗๕ 

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๗)             ๑๕๗ 

  - บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ         ๑๕๙ 

  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)  

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๗)             ๑๗๓ 

  - บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด        ๑๗๕ 

  (แบบ ผ.๐๓)  

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๗)             ๒๐๓ 

  - บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.๐๕)            ๒๐๔ 
  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๗)             ๒๐๙ 

  - บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ๒๑๐ 
  ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.๐๖) 
  - บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.๐๘)            ๒๑๑ 

สว่นที ่ ๕ การตดิตามและประเมนิผล 

  ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                ๒๑๕ 
  ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ                ๒๑๗ 
  ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                ๒๑๗ 
  ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต              ๒๑๗ 
   
 


