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  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕8 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/๒๕62  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕62  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ ไดอ้นุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นั้น 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี อาศัยอ านาจตามความใน หมวด 4 ข้อ  22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั้งนี้  
สามารถขอด ู   หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แคนเหนือ  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
โทรศัพท์ 0 ๔๓๓๐ ๖๑๓๐  หรือสืบค้นข้อมูลได้ท่ี  www.khnlocal.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  31   เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

    จ่าสิบต ารวจ    

           ( ธนชั  ศรีภูมิ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 
 
 
 
 
 
  



ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 1 ข้อ 10  , หมวด 4 
ข้อ 22   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าประสงค์
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น โดยได้ก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ อบต.แคนเหนือ ภายในก าหนดสี่ปี  นั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 1 ข้อ 10  , หมวด 4 ข้อ 22    

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

  
 

   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
         31  พฤษภาคม  2562 
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