
การรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยนิดตีอ้นรบัเขา้สู ่



 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคญั 

ของ อบต.แคนเหนือ 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
        ต าบลแคนเหนือ  ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอ าเภอบ้านไผ่   
ห่างจากตัวอ าเภอบ้านไผ่  7.5  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 
22,625  ไร่  หรือ  36.27  ตารางกิโลเมตร 



การปกครอง 
ต าบลแคนเหนอื แบ่งการปกครองออกเปน็ 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 

  ชื่อหมู่บ้าน   

 หมู่ที่  1  บ้านแคนเหนือ 

 หมู่ที่  2  บ้านดอนหมากพริก 

 หมู่ที่  3  บ้านหนองคูณ 

 หมู่ที่  4  บ้านเหล่าหลวง 

 หมู่ที่  5  บ้านห้วยชัน 

 หมู่ที่  6  บ้านหนองเจ้าเมือง 

 หมู่ที่  7  บ้านโคกโก 

 หมู่ที่  8  บ้านลิ้นฟ้า 

 หมู่ที่  9  บ้านโคกกลาง 

จ านวนครวัเรอืน  1,651  ครัวเรอืน 
จ านวนประชากร 5,957  คน แยกเป็น 
 - ชาย 3,036 คน  
 - หญิง 2,976 คน 

  จ านวนประชากร   



ผู้บริหารประกอบด้วย 

1.จ่าสิบต ารวจธนัช ศรีภูมิ นายก อบต.แคนเหนือ 

2. สุวรรณที  ไข่มุกข์        รองนายก อบต. 

3. นายทองลา  สุดเหลือ    รองนายก อบต. 

4.นายไสว  ขันทะ          เลขานุการนายก อบต. 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

ประกอบด้วย  

1.นายสังวร  สุดโต         ประธานสภา อบต. 

2.นายทองพูล  โสภาลี       รองประธานสภา อบต. 

3.นายประพัทธ์  ทีทา         เลขานุการสภา อบต. 

   พร้อมดว้ยสมาชกิสภา อบต. หมู่ 1- หมู่ 9  

    จ านวน 9 หมู่บ้าน รวมทั้งสิน้  18  คน 
 

 



นางสาวสุคนธา  วงษ์ค าหาร 
ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

นายวเิชียร  สมกลุ 
รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

     ส านักงานปลดั อบต.                          กองคลงั                                     กองช่าง                                      กองการศึกษา 
     นางพจิติรา  มูลวงศ์                  นางสาวศรีสมร  บุรี                นายปริญญา   พาละเอน็          นายวเิชียร  สมกลุ 
หัวหน้าส านักปลดั อบต.                ผู้อ านวยการกองคลงั                     ผู้อ านวยการกองช่าง                  รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

พนักงานสว่นต าบล  จ านวน   16   คน 
ข้าราชการครู  จ านวน     2   คน 
ลูกจ้างประจ า     จ านวน      ๑   คน 

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง อบต.แคนเหนือ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ   จ านวน   ๘   คน 
พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน   8   คน 
จ้างเหมาบริการ         จ านวน  ๑6  คน 

อัตราก าลงัประกอบดว้ย 

รวมทั้งสิน้    จ านวน  51  คน 



แคนเหนือป่างาม แหลง่น ้าอดุม 

ช่ืนชมประเพณี ผูค้นมีวฒันธรรม 



 

วิสยัทศันก์ารพฒันา อบต.แคนเหนอื 
  

    

 

“ พฒันาคน  พฒันาหมู่บา้น และพฒันาทอ้งถิ่ น  
 

               ใหม้คีวามเจริญในทุกๆดา้น  เพื่อความมัน่คงที่ย ัง่ยนื ” 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                      สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 



การรายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ยนิดตีอ้นรบัเขา้สู ่



โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ อบต.แคนเหนือ 

   - โดยการปูกระเบื้องภายในหอ้งประชมุและเฉลยีงบนัได พรอ้มปรบัปรุง

ระบบไฟฟ้าและผนงัภายในหอ้งประชุม 

     -  ด าเนินการ เดือน กนัยายน 2559   งบประมาณ 99,500.- บาท 

 



1.โครงการอบรมส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอาย ุ ประจ าปี 2559 

                      องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ได้ให้ 
ความส าคัญกับผู้สูงอายุมาโดยตลอด  ซึ่งได้ร่วมกับ 
ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนใน 
พื้นท่ีในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเพ่ือให้ 
ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจ หันมาใส่ใจเรื่อง 
สุขภาพอย่างจริงจังจึงได้จัดท าโครงการอบรม 
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
ประจ าปี 2559 ขึ้น  
กลุ่มเปา้หมาย  

ผูสู้งอายุที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป จ านวน 777 คน 
ด าเนินการ       ในวันที่ 12 เมษายน 2559  
งบประมาณ     จ านวน   218,450.- บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 



2.โครงการสรา้งเครอืข่ายการมีสว่นรว่มจดัการต าบลสุขภาวะชมุชนท้องถิน่เข้มแขง็ (สสส.) 

วัตถุประสงค ์เพื่อจัดเก็บข้อมูล ในการจัดท าฐาน
ครอบครัวชุมชน ตลอดจนค้นหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนสู่ชุมชนสุขภาวะต าบลแคนเหนือ 

เป้าหมาย หมู่ที่ 1 – 9 จ านวน 1,651 ครัวเรือน 

งบประมาณ จากโครงการสรา้งเครือขา่ยการมสี่วนร่วม
จดัการต าบลสขุภาวะชมุชนทอ้งถิน่เขม้แขง็ เทศบาล
ต าบลบ้านแฮด งวดที่ 1 จ านวน 50,000 บาท 

     อบต.แคนเหนือ ได้ร่วมลงนามในการ 
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง   
การจัดการตนเองด้วยทุนทางสังคมสู่การขยาย
เครือข่ายต าบลสุขภาวะ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2559 ณ  หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านแฮดให้กับ
คณะท างาน ณ ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ  
 ปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกฐานข้อมูลครัวเรือน ได้ 40% ของครัวเรือน
ทั้งหมด 



 

3.โครงการ  อบต.แคนเหนือ  รวมใจปัน่เพือ่พ่อ “BIKE FOR DAD”  
 

             ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงมีพระราชปณิธาน  
ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ
ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

             เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อบต.แคนเหนือ  จึงได้จัด
กิจกรรม รวมใจปั่นเพื่อพอ่ “BIKE FOR 
DAD” ขึ้นในวันที ่4 ธันวาคม 2558 ณ 
พื้นที่ต าบลแคนเหนือ รวมระยะทางปัน่ 12 
กิโลเมตร 

 



ผู้เข้าร่วมกจิกรรม   
 จ านวน 800  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน  / เจ้าหน้าที่ของ อบต.แคน
เหนือ ทุกคน  ผู้น าหมู่บ้าน ส่วนราชการ  ชมรมปั่นจักยาน และประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลแคนเหนือ 
งบประมาณ   
         ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแคนเหนือ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ อบต.แคนเหนือ รวมใจปั่นเพื่อพ่อ  “BIKE FOR DAD” จ านวน 133,100  บาท  
 



4.โครงการอบรมเตรียมความพรอ้มจดัตัง้ศนูยบ์ริการผูส้งูอายแุละ  
คนพิการ ต าบลแคนเหนอื ประจ าปี 2559 

       อบต.แคนเหนือ ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดอบรมแกนน า 
ผู้สูงอายุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน บทบาทหน้าของ 
ศูนย์บริการในเบื้องต้น   ตลอดจนศึกษาดูงานศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
 
เป้าหมาย จ านวน 50 คน 
 
งบประมาณ    จ านวน  43,500.- บาท 
 
 

 



 
 
การด าเนนิการ 
อบรม  วันที่ 21 กันยายน 2559  
ณ ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ 
 
 
  

 

 

 

การด าเนนิการ 
ศึกษาดูงาน   22 กันยายน 2559   
ณ ศูนย์เรียนชุมชนบ้านภู ต.บ้านเป้า 
 
  

 

 



 

 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อพัฒนาทักษะ แกนน าด้านสุขภาพ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้การดูแล 

แนะน า เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย  จ านวน  150 คน 

งบประมาณ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 429,350.-บาท 
 

 

 

5.โครงการฝึกอบรมแกนน าส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาชุมชน ต าบลแคนเหนอื   
อ าเภอบา้นไผ่ จังหวดัขอนแก่น   ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๕9 



วันที 27-28 กันยายน 2559 
-  ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

วันที่ 26 กันยายน 2559 
-  ฝึกอบรม ณ ห้องประชุอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
 
 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อด าเนินการตรวจสอบสถานะและรับค าร้อง
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯในเดือนตุลาคมของทุกปี 
2. เพื่อรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยในเดือน 
พฤศจิกายน ของทุกปี 
3. เพื่อด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิ์
ได้รับเบี้ยเป็นประจ าทุกเดือน 
4. เพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพลงในข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
กลุ่มเปา้หมาย  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขตพ้ืนที่ต าบล
แคนเหนือ 

1.โครงการจา่ยเบีย้ยังชพีผู้สงูอาย ุผู้พิการและผู้ปว่ยเอดส์ ประจ าปงีบประมาณ 2559 

รายการ จ านวนเงนิ/บาท 
(ต.ค.58-ก.ย.59) 

หมายเหต ุ

ผู้สูงอายุ 6,037,600.- 

ผู้พิการ 1,584,000.- 

ผู้ป่วยเอดส์ 36,000.- 

รวมทั้งสิน้ 7,657,600 

สรุปการจ่ายเบีย้ยงัชพีประจ าปงีบประมาณ 2559 

 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

 



  ปีงบประมาณ 2559 อบต.แคนเหนือ ได้ใหก้ารสงเคราะห์ผู้ยากไร ้
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวดาวเรอืง บุญชูหล้า  บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 
2. เด็กหญงิปิยะภรณ ์ผิวขม     บ้านหนองเจา้เมอืง  หมู่ที่  
 โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาใหก้ารสงเคราะห์ จ านวน 3 ครั้งๆละ
ไม่เกิน 3,000 บาท  รวมเปน็เงนิ 18,000 บาท 

2.โครงการช่วยเหลอืผูย้ากไร ้ผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2559 



3.โครงการให้บรกิารรบัลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิอุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปงีบประมาณ 2559 

วัตถุประสงค์ 

     เพื่อขอรับเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรก
เกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือน
ที่เสี่ยงต่อความยากจน ให้เด็กได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพ 

-     หญิงตั้งครรภ์ ลงทะเบียน   จ านวน 17 ราย 

-     ได้รับสิทธิ์แล้ว                จ านวน 15 ราย 

-     อยู่ระหว่างพิจารณารับสิทธิ์  จ านวน 2 ราย 



   1. โครงการฝกึอบรมสง่เสรมิอาชพี ซ่อมแซมอุปกรณไ์ฟฟ้า และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น           เพื่อ
พัฒนาคณุภาพชวีิตผู้ที่ผา่นคา่ยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559                         

ศูนย์ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติด ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่  จังหวัดขอนแกน่ 
 
กลุ่มเป้าหมาย   ผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม อ าเภอบ้านไผ่  
จ านวน 15 ราย 
 

 
ด าเนินการ      วันที่  15  กันยายน  2559   
ณ  ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ  
งบประมาณ     งบประมาณ  97,500.-  บาท    
(เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์)  
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ด้านการพฒันาเมืองและชมุชนนา่อยู่ 
 



 
2.โครงการงานศพสรา้งสุขปลอดเหลา้ ปลอดอบายมขุ ปี 2559 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานศพ และเพื่อ      
                 ลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ลดปัญหาการ   
                 เกิดอุบัติเหต ุลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท   
 ปีงบประมาณ 2559     มีครอบครัวที่เข้าร่วมงานศพปลอดเหล้า  จ านวน  21 ครัวเรือน   
                ได้เสียชีวิต  จ านวน 33  ราย 
                   

         องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จึงได้มอบเกียรติบัตรให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต  
เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการงานศพสร้างสุขปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข   



   

     อบต.แคนเหนือ ได้จัดท าโรงเรือน ในการปลูกพืชผัก
สวนครัว ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแปลง
สาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ตลอดจนเพาะพันธุ์
กล้าไม้ต่างๆ  ณ บริเวณด้านหลังอาคารส านักงาน อบต.แคน
เหนือ 
 

 

1. โครงการปลูกพืชผกัสวนครวั ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

   

 

        
   งบประมาณ    จ านวน 8,000.-  บาท  
               (เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ)์  
                จ านวน  15  รายการ 
 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ด้านการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน การคา้และการลงทุน 
 



 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  

การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้ม 
 
 

 1. โครงการปลูกต้นไมล้้ าคา่ คืนป่าให้ชุมชน             อบต.
แคนเหนือ ได้ด าเนินการปลูกต้นไมล้้ าคา่ คืนป่าให้ชุมชน เพื่อให้
พื้นที่ป่ามคีวามอดุมสมบูรณ์มรีะบบนเิวศน์ที่ยัง่ยนื เป็นแหล่งเรยีนรู้
พันธุ์ไมต้่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งหาอาหารในท้องถิน่ โดยได้
ด าเนินการเพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรติฯ ในวันส าคญัต่างๆ ดังนี้ 



 

1.1 โครงการปลกูต้นไมล้้ าคา่คืนป่าใหชุ้มชนเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558   

   
เป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ส่วนราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแคนเหนือ จ านวน 300 คน 
ด าเนินการ วันที่ 5  ธันวาคม 2559 ณ บริเวณศูนย์สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลแคนเหนือ   
ปลูกในพืน้ที่ จ านวน  40  ไร่    งบประมาณ  104,350.-  บาท 



 

 

1.2 โครงการปลูกต้นไม้ล้ าคา่  คืนป่าให้ชมุชนเฉลิมพระเกียรติเนือ่งในโอกาสมหามงคล
ที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวเสด็จเถลงิถวลัยราชสมบตัิ ครบ 70 ปี      วันที่ 9 
มิถุนายน 25559 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษา7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2559  ณ  บริเวณศนูย์
สาธิตการเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงต าบลแคนเหนือ 

 

   
เป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.
ประชาชนในพื้นที่ต าบลแคนเหนือ 
จ านวน 500 คน 

ด าเนินการ วันที่ 12  สิงหาคม  2559 ณ 
บริเวณศูนย์สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลแคนเหนือ   
ปลูกในพืน้ที่ จ านวน    ไร่    งบประมาณ  
25,500.-  บาท 



          

       อบต.แคนเหนือ ได้จัดท าเวทีประชาคม     
ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 –  2562)  เพื่อรับฟังปัญหา 
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ 2559   

เป้าหมาย     หมู่ที่ 1 – ๙ ต าบลแคนเหนือ 

ระหว่างวนัที่  23 – 26  กุมภาพันธ์  2559 

งบประมาณ      จ านวน   23,066.-  บาท 

 

1.โครงการ อบต. พบประชาชน   
เพื่อจัดท าเวทีประชาคมการบรูณาการจดัท าแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 –  2562) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ด้านการพัฒนาระบบบรหิารจัดการทีด่ี 

 



2.โครงการเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและ 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสดจ็เถลงิถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  

วันที่ 9 มิถุนายน 25559 และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 

 

    

       อบต.แคนเหนือ ได้ด าเนินการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ฯ และธงชาติไทย เพื่อประดับในส านักงาน รวมทั้ง
มอบให้กับส่วนราชการ ผู้น าท้องที่เพือ่น าไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่ต าบลแคนเหนอื น าไประดับเพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

 ด าเนนิการมอบ  วันที่ 17  มิถุนายน 2559             งบประมาณ  จ านวน 45,000.-  บาท 

 



 

3.โครงการประชุมประจ าเดือนระดับต าบล  ประจ าปีงบประมาณ 2559   
 

              

 อบต. แคนเหนือ ได้ด าเนินการจดั
ประชุมประจ าเดือนระดบัต าบล  เป็นประจ า
ทุกเดือนตลอดปี งบประมาณ 2559 เพื่อ
แจ้งข้อราชการต่างๆ ตลอดประสานงาน 
ปรึกษาหารือในสว่นทีเ่กีย่งข้อง เพื่อให้การ
ด าเนินงานเปน็ไปในทิศทางเดยีวกนั บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์

 

 

 เป้าหมาย   ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตรก านัน สมาชิกสภา 
อบต  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วน
ราขการ  องค์กร และกลุ่มต่างๆในพื้นที่
ต าบลแคนเหนือ  ประมาณ 65 ราย  

 งบประมาณ  19,625.-  บาท 
 



วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
เป้าหมาย  บุคลากร อบต.แคนเหนือ จ านวน 51 ราย 
ด าเนินการวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ 
งบประมาณ  จ านวน 1,3460.-  บาท 

4.โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 



 
5.โครงการฝึกอบรมการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 
ส าหรบับุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ  

ประจ าปีงบประมาณ  2559 
              

     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญและความจ าเป็น 
จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร 
ทุกระดับ จึงได้จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน ขึ้น   
      

ด าเนินการ  วันที่  29 กันยายน 2559       

สถานที ่     ณ โรงแรมไฮเวย์  อ.บ้านไผ่ 
ผู้เข้าร่วม   จ านวน 64 ราย ประกอบด้วย คณะ

ผูบ้ริหาร  สมาชกิสภาอบต.  พนกังานส่วนต าบล  

ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง  

อบต.แคนเหนือ  

งบประมาณ   จ านวน  44,060 บาท  



วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนงานกิจการสภาฯ ทางด้านข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดท า
เอกสารการประชุม 
การด าเนนิการ 
- จัดท าประกาศก าหนดสมัยประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสมัย 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ/เอกสารประกอบการประชุมสภา 
- จัดสถานที่ท างาน/อุปกรณ์ส านักงานพร้อมเอกสารระเบียบ กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสภา 
- จัดท ารายงานการประชุมสภาให้เป็นไปตามระเบียบ 
- บันทึกฐานข้อมูลผู้บริหารและสมาชิก สภา ในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

งานกจิการสภา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 



งานกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลแคนเหนือ 

กองทุนสวสัดิการชมุชนต าบลแคนเหนือ จัดตั้งขึน้ภายใตแ้นวคดิ 

“ให้อย่างมคีณุคา่  รับอย่างมศีกัดิศ์รี” 

เริ่มกอ่ตั้ง           
    1   กรกฎาคม   2554 
เริ่มด าเนนิการเก็บเงนิสจัจะครัง้แรก                       
    30  กรกฎาคม   2555 
ได้รับรองเป็นองคก์ารสวสัดิการชมุชน         
    20 กันยายน  2555 

 สมาชิกครอบคลมุทัง้    9   หมู่บ้านของต าบล         
สมาชิกเริม่แรก    จ านวน  407  คน                  
สมาชิกปัจจบุัน   จ านวน  1,025  คน 

ปัจจุบัน กองทนุมเีงนิทัง้สิน้  1,098,609.08 บาท   



 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนอื  มีการจัดสวัสดิการทั้งสิน้ 9 กรณี    

โดยในป ี 2559 (เดือนมกราคม – กันยายน 2559) 

   รวมทั้งสิ้น 326 ราย  เป็นเงนิทัง้สิน้147,991.-บาท      โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ที่ กรณี จ านวน/คน จ านวนเงนิ/บาท หมายเหตุ 

1 นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  86 66,500.- 

2 ทุนการศึกษา 92 22,900.- 

3 เสียชีวิต 16 42,591.- 

4 แต่งงาน 5 10,000.- 

5 เกิด 5 4,000.- 

6 ขึ้นบ้านใหม่ 2      2,000.-  

7 อุปสมบท  - - 

8 ประสบภัย - - 

9 สูงอายุ 120 36,000.00 

รวมทัง้สิน้ 326 147,991.- 





ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่เสนอ 

1 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม   ๑๓,๐๐๐.- รพ.สต.แคนเหนือ 

2 โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก   ๑๓,๐๐๐.- รพ.สต.แคนเหนือ 

3 โครงการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  ๑๒,๐๐๐.- รพ.สต.แคนเหนือ 

4 โครงการสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายตุ าบลแคนเหนอื 7๘,๐๐๐.-  รพ.สต.แคนเหนือ 

5 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงกลุ่มโรคเมตาบอลิก ๒๗,๔๐๐.- รพ.สต.แคนเหนือ 

6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (คบส.) ในโรงเรียนฯ ๑๘,๖๐๐.- รพ.สต.แคนเหนือ 

7 โครงการปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD”  133,100.- อบต.แคนเหนือ 

8 โครงการฝึกอบรมแกนน าส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชุมชน  429,350.- อบต.แคนเหนือ 

9 โครงการเตรียมความพร้อมจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 61,350.- อบต.แคนเหนือ 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานทีเ่สนอ 

10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพวันธรรมสวนะ 11,700 อบต.แคนเหนือ 

11 โครงการให้ความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็ก    20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

12 โครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อพัฒนา EQ  งบประมาณ  21,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

13 โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กศูนย์เด็กเล็กฯ 8,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

14 โครงการฟันสวยด้วยมือเรา 11,400 รร.บ้านแคนเหนือ 

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่1 12,700 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

16 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่2 8,300 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่3 9,400 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่4 7,310 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

19 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่5 11,930 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่6 7,200 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่7 10,500 คณะกรรมการหมู่บ้าน 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานทีเ่สนอ 

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่8 6,100 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

23 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรั้วกินได้ หมู่ที่9 7,200 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่1 15,100 อสม. 

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่2 11,450 อสม. 

26 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่3 13,100 อสม. 

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่4 10,350 อสม. 

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่5 15,200 อสม. 

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่6 10,300 อสม. 

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่7 13,300 อสม. 

31 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่8 10,350 อสม. 

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลแคนเหนือ(ออกก าลังกาย)หมูท่ี่9 10,300 อสม. 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,047,990 



แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 



กจิกรรม/โครงการ 

๑.โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่– สงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอุบัติเหตุและอุบัติภัย 

- เพื่อเป็นลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุด้านจราจรในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

งบประมาณ 

-  ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐  บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 ๑. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๓๑  ธ.ค. ๒๕๕๘ – ๓ ม.ค. ๒๕๕๙ 

 ๒. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ เม.ย.  ๒๕๕๙ 

ด าเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 

    ทั้งนี้  การด าเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.บ้านไผ่,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อปพร.,อสม. 



ไดร้บัการตรวจเยี่ยมจาก สว่นราชการ 



 

๒.โครงการการใหบ้รกิารและการสรา้งเครอืข่ายปฏบิตัิการฉุกเฉินเบื้องตน้ในชุมชนหน่วย

ปฏบิตักิารฉุกเฉินเบื้องตน้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 

 
 

วัตถุประสงค์   

 เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้ประสบอุบัติเหตุให้รอดชีวิต   และน าส่ง     โรงพยาบาล    

 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน     

  เพื่อสานต่อโครงการและการให้บริการท่ีต่อเนื่อง 

 เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม    เข้าใจบทบาทหน้าท่ีซึ่งกันและกัน  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

งบประมาณด าเนินการ  

 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐  บาท      โอนเพ่ิม ๔๒,๘๐๐ บาท  

ระยะเวลาด าเนินการ     ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙ 

- ด าเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาล 

- มีผู้ใช้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน  ๒๑๒ ราย  

- การออกให้บริการประชาชนทาง อบต.แคนเหนือ จะได้รับการสนับสนุนเงิน จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการออก
ปฏิบัติการแต่งละครั้ง เป็นจ านวนเงิน ๓๕๐ บาท/ครั้ง  โดยรายได้น าเข้าเป็นรายได้ของ อบต. 

 



การปฐมพยาบาลผูป่้วยและน าสง่โรงพยาบาล 



 

๓.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน(หลกัสูตรจดัต ัง้) 

 
 

 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/หมู่บ้านเข้ามามสี่วนร่วมเป็นแกนน าและก าลังหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  พร้อมน าความรู้ช่วยเหลือผู้ประสบภยัได้อยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแขง็มีศักยภาพของประชากรในชุมชน/หมู่บ้าน  ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ซึ่งสามารถ
ลดการบาดเจ็บ  และเสียชีวิต  จากสาธารณภัยลงได้  ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึน้ 

งบประมาณด าเนนิการ  

    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้รับโอนงบประมาณมาตั้งไว้เพื่อเบิกจ่าย จ านวน  
๑๗๒,๕๑๐ บาท 

ระยะเวลาด าเนนิการ  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗   พ.ค. ๒๕๕๙ 

- ด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง) 

มีผู้เขา้รว่มและผา่นการฝกึอบรม    ทั้งสิ้น  จ านวน ๔๓ คน 
 

 

 



ท่านนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 
ได้ให้เกียรตเิป็นประธานในพธิีเปิดโครงการ 



๔.โครงการการให้ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัแลง้ 
 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภยัแล้งในพื้นที่ได้อยา่งทันท่วงทีและทั่วถึงทุกพื้นที่  

 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค/บริโภค  และน้ าเพื่อการเกษตรต่างๆ 

 เพื่อให้ก าลังเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งมี
อัตราก าลังจ ากัดและไม่เพียงพอ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

- ด าเนินการเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแลง้ 

ระยะเวลาด าเนนิการ   ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ - จนกว่าภัยจะสิ้นสุด 

ด าเนินการโดย องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

มีผู้ใชบ้รกิารทัง้หมด    จ านวน  ๙๗ ราย  จ านวนรถบรรทุกน้ าที่ออกให้บริการ  ๑๒๔  เที่ยว 



การแจกจ่ายน้ าใหก้ับประชาชนทีข่าดแคลนน้ าอุปโภค 



ด้านช่วยเหลือสาธารณภัย และงานกจิการอาสาสมัครป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืน 



 
งานกิจการอาสาสมคัรป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน  

  

กองทุนสวัสดิการ อปพร. มอบเงิน สวัสดิการชว่ยเหลอืสมาชกิ อปพร.  ดังนี้ 

     - กรณีเสยีชวีติ  สงเคราะห์คา่ท าศพ  ๒,๐๐๐ บาท 

 - กรณีนอนโรงพยาบาล  คืนละ ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๕ คืนต่อปี 

     - กรณีบาดเจบ็จากการปฏิบตัหินา้ที่ มอบเงนิปลอบขวญัรายละไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

     - กรณีประสบอบุตัเิหตุ  ช่วยเหลอืไม่เกนิ ๑๕,๐๐ บาท 

 
 

กองทนุสวสัดิการ อปพร. มอบเงิน สวสัดิการชว่ยเหลอืสมาชกิ อปพร. 
-กรณผีูท้ีป่ฏิบตัิงานชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีด่า้นสาธารณภัยจนได้รบับาดเจ็บ 

 



การปฏิบตังิานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย  งานรักษาความสงบตรวจหาสารเสพติดและงานจราจร 



 
 
 

เรื่องขอ้พพิาทเกีย่วกบัที่ดนิสาธารณประโยชน์ 
ในเขตพื้นที่ต าบลแคนเหนอื 

 



การตรวจสอบกรณีเกดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทีส่าธารณประโยชน์ 







การร่วมมือกนัระหว่างผูน้ าทอ้งทีก่บัทาง ส.อบต.  
ในการตรวจสอบพื้นที ่



การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 
กรณีการปิดกั้นทางน้ า  ท าให้น้ ากักขงับริเวณพื้นทีข่า้งเคยีง 





การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทดังกลา่วเป็นการท างานรว่มของทัง้ฝา่ยผู้น าทอ้งที่
คือทางผูใ้หญบ่้าน  ผู้ช่วยผูใ้หญบ่้าน  กับทางสมาชิกสภา อบต. แคน
เหนือ  และเจา้หน้าทีข่อง อบต. แคนเหนอื  ซึ่งผลการด าเนินการ
ดังกล่าว  ได้เป็นทีพ่อใจแกคู่่พิพาททัง้สองฝา่ย  เรื่องทีพ่ิพาทกันจงึเป็น
อันยุติ 



 

 

กรณีทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือซึง่มีหน้าทีใ่นการก ากับดแูล
พื้นที่สาธารณประโยชนใ์นเขตพื้นที่ต าบลแคนเหนอื  องค์การบรหิารสว่น
ต าบลแคนเหนอืก็ไดท้ าหนงัสือประสานกบัทางอ าเภอบา้นไผ ่ เพื่อ
ประสานกบัทางส านักงานที่ดินจงัหวัดขอนแกน่  สาขาบ้านไผ่  เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดนิสาธารณประโยชน์ 

ยกตัวอย่าง  กรณทีางบา้นโคกโก  หมู่ ๙  ได้มีหนงัสอืค าร้อง  ให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ได้ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตทีด่ิน
สาธารณประโยชน์แปลงโคกย่าเนียม  เพื่อประโยชนใ์นการก ากับดูแลแนว
เขตพื้นทีด่ังกลา่ว 

 

 

การด าเนนิการตรวจแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ 





ร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
ณ สนามทีว่่าการอ าเภอบ้านไผ่ 



ร่วมกิจกรรมวันท้องถิน่ ประจ าปงีบประมาณ  2559 
ณ สนามทีว่่าการอ าเภอบ้านไผ ่ วันที่  18 มีนาคม 2559 



ร่วมกิจกรรมเดินรณรงคร์วมพลคนขอนแก่นออกเสียงประชามติ  
ในวันที่วนัที่ 4  สิงหาคม 2559 

ณ  อ าเภอบา้นไผ่ จังหวดัขอนแกน่ 



ร่วมกิจกรรมวันแม ่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 
ณ สนามทีว่่าการอ าเภอบ้านไผ ่



จบการน าเสนอ 
  

ขอขอบพระคุณค่ะ 


