








วตัถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพ่ือพฒันาทศันคติท่ีดีต่อเดก็ ใหเ้ดก็กลา้แสดงออก

        2.  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน  
ใหช่้วยกนัระดมสรรพก าลงัในการพฒันาเดก็และเยาวชนใหมี้คุณภาพดีข้ึน  ทั้งดา้นร่างกาย  
จิตใจ  สังคม   สติปัญญา
        3.  เพ่ือปลกูฝังใหเ้ดก็มีความรักความสามคัคีในหมู่คณะ
        4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหเ้ดก็ไดต้ระหนกัถึงคุณค่า  บทบาทและความส าคญัของ
กลุ่มเป้าหมาย   เดก็และเยาวชนท่ีมาเขา้ร่วมงานจ านวน  1,000  คน
ระยะเวลาด าเนินการ   วนัศุกร์  ท่ี   8  มกราคม  2559 
งบประมาณ     จ านวน     167,676  บาท



ผลทีไ่ด้รับ   1. เดก็ไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา
    2. เดก็และเยาวชนไดร่้วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ท าใหเ้กิดความสามคัคีและ

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้    อยา่งมีความสุข
    3. ประชาชนทัว่ไปรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดต้ระหนกัและเห็น

ความส าคญัของเดก็และเยาวชน



  2. โครงการวันแม่  ประจ าปี  2559

วัตถุประสงค์ของโครงการ
        1. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา แสงดถึงความ
จงรักภกัดี ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
           2. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความกตญัญูกตเวที แลพระลึกถึงพระคุณ
ของแม่        
            3. เพ่ือเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติแม่ตวัอยา่งในต าบลแคนเหนือ
กลุ่มเป้าหมาย   เดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ พร้อมดว้ย
ผูป้กครอง คณะผูบ้ริหาร หน่วยงานราชการ คณะกรรมการบริหารศนูยฯ์ 
คณะกรรมการหมู่บา้น กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.ในต าบล จ านวน 350  คน



ระยะเวลาด าเนินการ วนัพฤหสับดี  ท่ี   11   สิงหาคม  2559  
งบประมาณ       จ านวน   24,656  บาท
ผลทีไ่ด้รับ 
      1. ไดแ้สดงออกเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา แสงดถึง
ความจงรักภกัดี ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์
       2.  นกัเรียนไดแ้สดงความกตญัญูกตเวที แลพระลึกถึงพระคุณของแม่        
       3.  เป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติแม่ตวัอยา่งในต าบลแคนเหนือ



3. โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเดก็เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ

วตัถุประสงค์ของโครงการ
        1. เพ่ือความเป็นสิริมงคลในการเปิดศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็อยา่งเป็นทางการ
        2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บโดยทัว่กนั
กลุ่มเป้าหมาย   เดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ พร้อมดว้ย
ผูป้กครอง คณะผูบ้ริหาร หน่วยงานราชการ คณะกรรมการบริหารศนูยฯ์ 
คณะกรรมการหมู่บา้น กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.ในต าบล จ านวน 350  คน
ระยะเวลาด าเนินการ  วนัพฤหสับดีท่ี   11   สิงหาคม  2559  
งบประมาณ     จ านวน   24,656   บาท



ผลที่ได้รับ 
     1. เกิดความเป็นสิริมงคลและผูป้กครองนกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในการพฒันา
ดา้นการศึกษา 
     2. ประชาชนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 



วตัถุประสงค์ของโครงการ
          1. เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่พฒันากลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็ การ
ประสานสมัพนัธ์อวยัวะต่างๆ ส่งเสริมใหมี้ร่างกายแขง็แรงและสุขภาพดี
          2. เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา  
          3. เพื่อสร้างสนามเดก็เล่นท่ีปลอดภยั เหมาะสมตามวยั
กลุ่มเป้าหมาย   
เชิงปริมาณ  เดก็เลก็มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ   เดก็เลก็ไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ   อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์เหมาะสมตามวยั
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

4. โครงการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง



งบประมาณ     ไดรั้บการสนบัสนุนเคร่ืองเล่นส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั
จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
ผลทีไ่ด้รับ
     1. เดก็มีพฒันาการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่พฒันากลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเลก็ 
การประสานสัมพนัธ์อวยัวะต่างๆ ส่งเสริมใหมี้ร่างกายแขง็แรงและสุขภาพดี
     2. เดก็ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
     3. มีเคร่ืองเล่นสนามกลางแจง้ท่ีปลอดภยั เหมาะสมตามวยั



5. โครงการย้ายรวมศูนย์พฒันาเดก็เลก็

วตัถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพ่ือส่งเสริมการกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา

2. เพื่อพฒันาเดก็เลก็ใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีคุณลกัษณะและ
สมรรถนะตามวยั โดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวยั

3. เพ่ือแบ่งเบาภาระผูป้กครองในการอบรมเล้ียงดู ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวิต
ของเดก็เลก็
เป้าหมาย   ยา้ยรวมศนูยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัสวา่งอารมณ์รวมกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
บา้นแคนเหนือ โดยยา้ยสถานท่ีเรียนมาท่ีศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ(หลงัใหม่) จ านวน   1 ศนูย ์ รวมจ านวนนกัเรียน  82  คน    ครูผูดู้แลเดก็ 
จ านวน  5  คน
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  



ผลที่ได้รับ 
     1. เกิดความเป็นสิริมงคลและผูป้กครองนกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่ในการพฒันา
ดา้นการศึกษา 
     2. ประชาชนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 



6. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

วตัถุประสงค์ของโครงการ
 ๑. เพ่ือปรับปรุงสภาพภมิูทศัน์ใหเ้หมาะสมต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
๒. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา
๓. เพ่ือจดัภมิูทศัน์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกใหมี้บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี 
มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน
๔. เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
กลุ่มเป้าหมายปรับปรุงภมิูทศัน์ภายในและภายนอกบริเวณอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)



ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ  2559
งบประมาณ     จ านวน  490,000   บาท     



7. โครงการแคนเหนือร่วมใจ  แต่ง  แต้ม  สีสัน  เพือ่น้อง ๆ

วตัถุประสงค์ของโครงการ
             1. เพ่ือใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดมี้กิจกรรมท่ีท าประโยชน์ร่วมกนั
            2. เพ่ือสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ
            3. เพ่ือใหส้ถานท่ีบางส่วนไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความสวยงาม  เหมาะสมและ
ปลอดภยัส าหรับเดก็
กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหาร    สมาชิก อบต.   พนกังานและเจา้หนา้ท่ี  
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
งบประมาณ     ใชว้สัดุจากงบประมาณค่าวสัดุก่อสร้าง



ผลทีไ่ด้รับ
       1.  บุคลากรในหน่วยงานไดท้ าประโยชน์ร่วมกนั
       2.  เกิดสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ
       3.  สถานท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความสวยงาม  เหมาะสมและปลอดภยั
ส าหรับเดก็



8. โครงการจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็

วตัถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการสงัคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพ
ชีวติเดก็
 2. เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาและความเดือนร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลแคนเหนือ
3. เพื่อเป็นการตอบสนองต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ในการบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขใหก้บัประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย   ผูจ้ดัหารถรับ - ส่งนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็     
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
งบประมาณ     จ านวน   78,000     บาท



9. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. 5 แห่ง,ศูนย์พฒันาเดก็เลก็
บ้านแคนเหนือ และศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์วัดสว่างอารมณ์

วตัถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหา
โภชนากรในเดก็
2. เพื่อใหเ้ดก็มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย    โรงเรียนสงักดั สพฐ. 5 แห่ง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และเดก็ก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 2 ศูนย์
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
งบประมาณ     จ านวน   1,007,487.76    บาท



10. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั ส าหรับโรงเรียนสังกดั สพฐ. 5 แห่ง,ศูนย์พฒันาเดก็เลก็
บ้านแคนเหนือ และศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์วัดสว่างอารมณ์

วตัถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหา
โภชนากรในเดก็
2. เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บสารอาหารครบ 5 หมู่ ส่งผลใหมี้สุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย    โรงเรียนสงักดั สพฐ. 5 แห่ง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และเดก็ก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 2 ศูนย์
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
งบประมาณ     จ านวน   2,188,320    บาท



11. อุดหนุนสถานศึกษาตามโครงการทีข่อรับการสนับสนุน

การด าเนินการ   อุดหนุนสถานศึกษา (โรงเรียน) ในเขตพื้นท่ี
ต าบลแคนเหนือ  ตามโครงการท่ีขอรับการสนบัสนุน
กลุ่มเป้าหมาย    โรงเรียนสงักดั สพฐ. 5 แห่ง
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
งบประมาณ     จ านวน   100,000    บาท



3. 



วตัถุประสงค์ของโครงการ
        1. เพ่ือสืบสานอนุรักษเ์ผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม  “ไทอีสาน”  
            ตามฮีต  12  ครอง  14   
        2.  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวถีิชีวิต  ภูมิปัญญาชาวบา้นของคนในต าบลแคนเหนือ
        3. เพื่อใหช้าวต าบลแคนเหนือไดแ้สดงออกถึงวฒันธรรม  ประเพณีอนัดีงามใหค้ง
            อยูสื่บไป
กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนในเขตต าบลแคนเหนือ   9   หมู่บา้น
ระยะเวลาด าเนินการ   วนัท่ี    18 – 22   มกราคม   2559 
งบประมาณ       จ านวน   166,100  บาท



ผลทีไ่ด้รับ 
1.   สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม “ไทอีสาน” ตามฮีต  12   ครอง  14 
2.  ประชาชนชาวต าบลแคนเหนือ  ไดสื้บสานงานประเพณีใหค้งอยูสื่บไป
3.  ประชาชนชาวต าบลแคนเหนือ  ไดแ้สดงออกถึงศิลปะ  วฒันธรรมอนัดีงามและวิถีชีวิต
     ของคนอีสาน 



โครงการประเพณบุีญบ้ังไฟ   ประจ าปี  2559

วตัถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมประเพณีประจ าทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนต าบลแคนเหนือไดม้าร่วมแรงร่วมใจประกอบ
กิจกรรมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ
3.  เพื่อประกอบพธีิทางศาสนา พิธีพราหมณ์บวงสรวงบูชาพญาแถน สกัการบูชาพญาแถน 
ร าบวงสรวงบูชาพญาแถน ใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล  
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   เดก็ เยาวชน ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอ าเภอบา้นไผ ่   
รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ีต าบลแคนเหนือและพื้นท่ีใกลเ้คียง   จ  านวน  2,000  คน
เชิงคุณภาพ   เดก็ เยาวชน ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอ าเภอบา้นไผ ่   
รวมทั้งประชาชนในพื้นต าบลแคนเหนือและพื้นท่ีใกลเ้คียงมีส่วนร่วมอนุรักษ ์สืบสาน
วฒันธรรมประเพณีไทยประชาชนในเขตต าบลแคนเหนือ   9   หมู่บา้น



ระยะเวลาด าเนินการ   วนัท่ี  6   เดือน    พฤษภาคม   2559
งบประมาณ    จ านวน   299,767  บาท



3. กจิกรรมทอดผ้าป่า ชมรม อบต.อ าเภอบ้านไผ่ ร่วมใจ บูรณะวดัธรรมเจดีย์

การด าเนินงาน  อบต.แคนเหนือ ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าชมรม  อบต.อ าเภอบา้นไผ่
ร่วมใจทอด ถวาย ณ  วดัธรรมเจดีย ์   บา้นดอนหมากพริก - ล้ินฟ้า    ต  าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น  ในวนัศุกร์ ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.2558  





               1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจติผู้สูงอายุในวนัธรรมสวนะ

วตัถุประสงค์ของโครงการ
        1.  เพ่ือส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพจิตท่ีดี สามารถฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกายและ
จิตใจใหดี้ข้ึน
          2. เพ่ือส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน
          3. เพ่ือส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุความรู้สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองเบ้ืองตน้ได้
กลุ่มเป้าหมาย   ผูสู้งอายใุนเขตต าบลแคนเหนือ   จ านวน   200   คน
ระยะเวลาด าเนินการ วนัพธุท่ี  27  กรกฏาคม   2559 
งบประมาณ       จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลแคนเหนือ
                          จ านวน   11,700  บาท



ผลทีไ่ด้รับ 
      1. ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีสุขภาพทางกาย ทางจิตท่ีดีสามารถอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข
      2.  ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของชุมชน มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ ในการดูแลสุขภาพตนเอง เกิดคุณค่าทางจิตใจ
       3.  ผูสู้งอายสุามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองเบ้ืองตน้ได้



2.โครงการอบรมให้ความรู้และทกัษะการดูแลเด็กเลก็

วตัถุประสงค์ของโครงการ
        1. เพ่ือใหค้รูและผูป้กครองเดก็เลก็มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเล้ียงดูเดก็
ปฐมวยั
        2.  เพ่ือใหค้รูและผูป้กครองเดก็เลก็เกิดทกัษะและรู้วธีิการส่งเสริมพฒันาการของ
เดก็ทั้ง ๔ ดา้น    อยา่งถกูวธีิ
         3. เพ่ือส่งเสริมใหผู้ป้กครองดูแลลกูอยา่งถกูวธีิ
          4. เพื่อใหเ้ดก็มีพฒันาการสมวยั   
กลุ่มเป้าหมาย ครูและผูป้กครองศนูยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑว์ดัสวา่งอารมณ์ และ
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นแคนเหนือ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ
ระยะเวลาด าเนินการ    วนัพฤหสับดีท่ี   23  พฤศจิกายน  2558



งบประมาณ     จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลแคนเหนือ  
                         จ านวน  18,617  บาท
ผลทีไ่ด้รับ
       1. ผูป้กครองเดก็เลก็มีความรู้ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเล้ียงดูเดก็
       2. เดก็ไดรั้บการเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการท่ีถกูตอ้งท าใหมี้พฒันาการ
ท่ีสมวยั



3.โครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อพฒันา EQ IQ  

วตัถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพ่ือให้เดก็เลก็มีพฒันาการทางด้านทกัษะการฟัง การพดู การอา่น และการเขียน
เหมาะสมกบัวยั
2.  เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เลก็นิสยัรักการอา่น
3.  เพ่ือให้เด็กเลก็สามารถพดูคยุ/แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ขณะเลา่นิทาน
4.  เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเดก็เลก็ ครูผู้ดแูลเด็ก และผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหาร    สมาชิก อบต.   พนกังานและเจา้หนา้ท่ี  
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
งบประมาณ     ใชว้สัดุจากงบประมาณค่าวสัดุก่อสร้าง



งบประมาณ     จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลแคนเหนือ  
                         จ านวน  20,768  บาท
ผลทีไ่ด้รับ
 1. เดก็เลก็มีพฒันาการทางดา้นทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน เหมาะสมตามวยั
2. เดก็เลก็เกิดนิสัยรักการอ่าน
3. เดก็เลก็สามารถพดูคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะอ่าน/เล่านิทาน
4. มีความสัมพนัธ์ ท่ีดีระหวา่งเดก็เลก็ ครูผูดู้แลเดก็ และผูป้กครอง



4. โครงการตรวจคัดกรองเดก็

วตัถุประสงค์ของโครงการ
          1. เพ่ือคน้หาเดก็กลุ่มเส่ียงใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ข
          2. เพ่ือใหเ้ดก็ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการท่ีถกูตอ้ง
          3. เพ่ือเป็นการคดักรองพฒันาการเดก็เบ้ืองตน้
กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหาร    เดก็เลก็ จ านวน  82  คน
ระยะเวลาด าเนินการ    วนัท่ี  23  กนัยายน   2559  
งบประมาณ     จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลแคนเหนือ  
                        จ านวน   8,000   บาท



ผลทีไ่ด้รับ
        1. เดก็กลุ่มเส่ียงใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ข
        2. เดก็ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการท่ีถกูตอ้ง
        3. เดก็ไดรั้บการคดักรองพฒันาการเดก็เบ้ืองตน้





โครงการแข่งขันกฬีา    อบต.  แคนเหนือ   ต้านยาเสพติด   
คร้ังที ่ 16  ประจ าปี  2559

วตัถุประสงค์ของโครงการ
        1. เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนในต าบลแคนเหนือ  ไดอ้อกก าลงักายเสริมสร้างสุขภาพ
            ใหส้มบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ
        2. เพ่ือใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
        3. เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ของประชาชนในต าบลแคนเหนือ
        4. เพ่ือใหเ้ยาวชนมีกิจกรรมนนัทนาการและห่างไกลยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตต าบลแคนเหนือ   9   หมู่บา้น
ระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่งวนัท่ี  16  -  22  มีนาคม   2559
งบประมาณ       จ านวน   230,000  บาท



ผลทีไ่ด้รับ 
1. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการแข่งขนักีฬา  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ
    ชุมชนมีความเขม้แขง็และห่างไกลยาเสพติด
2. เยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
3. นกักีฬาไดแ้สดงออกถึงความสามารถทางดา้นกีฬา
4. ประชาชนไดพ้บปะ   เช่ือมความสัมพนัธ์  ท าใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีเพ่ิมข้ึน



2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์   
ประจ าปี  2559

  

วตัถุประสงค์ของโครงการ
         1. เพ่ือใหบุ้คลากรในหน่วยงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ช่ือม
ความสัมพนัธไมตรีมีกิจกรรมร่วมกนัโดยการเล่นกีฬา
            2. เพ่ือใหบุ้คลากรในหน่วยงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้สดงออก
ถึงการมีน ้าใจของนกักีฬา  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั  ใหก้นัและกนั  
            3. เพ่ือสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ
กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหาร    สมาชิก อบต.   พนกังานและเจา้หนา้ท่ี  
ระยะเวลาด าเนินการ แข่งขนัระหวา่งวนัท่ี  4 – 5 เมษายน 2559  
งบประมาณ       จ านวน   85,000  บาท



ผลที่ได้รับ 
         1. บุคลากรในหน่วยงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ช่ือมความ
สมัพนัธไมตรี  มีกิจกรรมร่วมกนัโดยการเล่นกีฬา
         2. บุคลากรในหน่วยงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้อกก าลงักาย  มี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง
         3. บุคลากรในหน่วยงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้สดงออกถึงการ
มีน ้าใจของนกักีฬา  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั  ใหก้นัและกนั สร้างความสามคัคี
 ในหมู่คณะ



3.  การจัดซ้ือวสัดุกฬีา

การด าเนินงาน   อบต.แคนเหนือ  จดัซ้ือวสัดุกีฬาใหก้บัหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีต าบล
แคนเหนือ  จ านวน  9  หมู่บา้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมเดก็  เยาวชน และประชาชน
ไดเ้ล่นกีฬาออกก าลงักาย  ส่งผลใหสุ้ขภาพแขง็แรง และห่างไกลจากยาเสพติด
งบประมาณ  67,400.-  บาท





ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสว่นต าบลแคนเหนือ



               กจิกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการเดก็
-  เวลา 07.30 - 08.20 น.
   กจิกรรมรับเดก็



- เวลา  08.20 -08.40 น. 
  เคารพธงชาติ



- เวลา  08.40 -09.00 น. 
  กิจการตรวจสุขภาพ



- เวลา  09.00 -09.25 น. 
  กิจการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ



- เวลา 09.20 -09.45 น. 
กจิกรรมเสริมประสบการณ์



- เวลา  10.20 -10.40 น. 
กจิกรรมสร้างสรรค์ผลงาน



- เวลา  10.40 -11.00 น. 
กจิกรรมเสรี



- เวลา 11.00 - 11.45 น. 
กจิกรรมการรับประทานอาหาร



- เวลา 11.45 - 14.00 น. 
     กจิกรรมการพกัผ่อน



- เวลา  14.25 - 14.50 น. 
กจิกรรมกลางแจ้ง



  - เวลา 14.50 - 15.00 น. 
  กจิกรรมเกมการศึกษา



- เวลา  15.00 -16.00 น.
เตรียมตัวกลับบ้าน



จบการน าเสนอ


