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1.	 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบสาธารณูปโภค	สาธารณูปการ 
ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

2.	 พัฒนาส่งเสริม	และสนับสนุนการจัดการศึกษา	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	
และจารีตประเพณี

3.	 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง

4.	 พัฒนาส่งเสริม	 และสนับสนุนระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	 
การกีฬาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

5.	 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย	เพือ่การบรหิารงาน
และการบริการประชาชน

6.	 ส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่	และการด�าเนินชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

7.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
8.	 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 โดยเชื่อมโยงการค้า	 การลงทุน	 การบริการ	 

และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง	และแข่งขันได้
9.	 พัฒนา	ส่งเสริม	และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล	และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

“พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน 
และพัฒนาท้องถิ่น 

ให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน 
เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน”



กระผม จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือและทีมบริหารต้องขอขอบพระคุณ

ทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ให้โอกาสกับตัวกระผมและทีมงาน เข้ามาบริหารจัดการ พัฒนางานท้องถิ่น 

ของเรา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมากระผมเองพร้อมทีมงานรวมทั้ง ปลัด อบต.และพนักงานลูกจ้าง ทุกคนได้ 

มองเห็นในความเดือดร้อนและความต้องการของพ่อ แม่ พ่ีน้องมาตลอด และตระหนักเสมอว่าเราจะไม่หยุดนิ่ง  

ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจน 

จะต้องพฒันาท้องถิน่ของเราควบคูก่นัไปให้มคีวามก้าวหน้า และเจรญิมากยิง่ๆ ขึน้ไป ถงึแม้งบประมาณทีม่อียูไ่ม่มากนกั 

เราจึงต้องเร่งเดินหน้าในการจัดหางบประมาณจากส่วนกลางมาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้จงได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา 

เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา ร่วมกันแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้กับทาง

องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือของเราเป็นชุมชนที่น่าอยู ่ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาต�าบลแคนเหนือที่ว่า  

“พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญทุกๆ ด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน” และตามนโยบาย

ของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” ต่อไป ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ผู้น�าท้องที่ ผู้น�าท้องถิ่น พลังมวลชน องค์กรทุกภาคส่วน 

ที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาต�าบลแคนเหนือ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดมา 

กระผมและคณะขอตั้งปณิธานว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาต�าบลแคนเหนือ เพื่อชาวต�าบลแคนเหนือ

 ท้ายน้ี ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

รชักาลท่ี 10 จงดลบันดาลให้พ่อแม่พีน้่องประชาชน จงประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ มสีขุภาพร่างกายแขง็แรง พลานามัย

สมบูรณ์ เพรียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทุกประการเทอญ

 จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ

 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

สวัสดีครับ พ่อ-แม่ พี่น้องชาวต�าบลแคนเหนือ 
ที่เคารพรักทุกท่าน...

จากใจนายก

“ธนัช  ศรีภูมิ”
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สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลแคนเหนือที่เคารพทุกท่าน กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ 

เป็นเกยีรตอิย่างยิง่ ทีไ่ด้มโีอกาสเข้ามารบัใช้พ่ีน้องและได้ปฏบิติัหน้าทีใ่นต�าแหน่งประธานสภาแห่งนี ้สภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ เป็นสภาท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นอย่างยิ่ง ท้ังในด้านการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล ซ่ึงเป็นกฎหมายของท้องถิ่น การพิจารณาให้

ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ทีผ่่านมาได้รบัความร่วมมอืจากสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลแคนเหนอืเป็นอย่างด ีในการปฏบิตัหิน้าท่ี

ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ได้น�าเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านต่อฝ่ายบริหารท�าให้การแก้ปัญหาต่างๆ  

มีความรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ด ี

เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน ภายใต้กรอบความร่วมมือและการประสานงานกันของทุกฝ่าย

 ด้วยตระหนักในหน้าท่ีท่ีได้รับความไว้วางใจจากสภาแห่งนี้ ผมจะด�าเนินกิจการของสภาตามอ�านาจหน้าที ่

อย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อให้สมกับที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือได้ให้ความไว้วางใจเลือกผม

เป็นตัวแทนของท่านท�าหน้าที่ประธานสภาแห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวต�าบลแคนเหนือของเราตลอดไป

 ท้ายสุดนี้ ผมขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบความสุข ความเจริญ  

ประสงค์สิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

 นายสังวร สุดโต

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

นายสังวร  สุดโต

บทบาท/ภารกิจ...สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ
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บทบรรณาธิการ...

นายสุรชาติ  เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

กราบสวสัดคีรบั พ่อแม่พีน้่องชาวต�าบลแคนเหนอืท่ีเคารพรักทุกท่าน วารสารองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนอื 

ฉบับนี้เป็นการจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ และรายงานกิจการขององค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลแคนเหนือ อีกรูปแบบหนึ่ง ภายใต้กรอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่มีอยู่ 

ในขณะทีมี่ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีต่�าบลแคนเหนอื ตลอดจนบคุคลทัว่ไปได้รบัทราบถงึผลการ

ด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

 กระผมปลดัองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนอื ในนามข้าราชการ และพนกังานจ้างทกุคน พร้อมทีจ่ะขับเคลือ่น

นโยบายของผูบ้รหิารไปสูก่ารปฏบิติั ประสานการท�างานร่วมกบัสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลแคนเหนอือยูเ่สมอ โดยยดึ

หลกัความถกูต้องตามระเบียบ กฎหมาย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และส�าคญัคอื ความพงึพอใจของพีน้่องประชาชน

ชาวต�าบลแคนเหนือ ทุกท่าน 

 ท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวต�าบลแคนเหนือ และส่วนราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่

ให้ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นนโยบายร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนอืเสมอมาอนัเป็นหลักการพัฒนาทีเ่น้น

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นรากฐานส�าคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 นายสุรชาติ เพ็ญศรี

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ
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คณะผู้บริหาร

จ่าสิบต�ารวจธนัช  ศรีภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

นายไสว  ขันทะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

นายสุวรรณที  ไข่มุก
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

นายทองลา  สุดเหลือv
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

นายทองพูล โสภาลี
รองประธานสภา อบต.

นายสนั่น เตโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

นายสายทอง ธาตุดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายเอี่ยม วงษ์ละคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายวสันต์ หวานจิตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายอุทัย บางปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายวันเชา สมีนาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นางวนิดา ใสจูง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายรัตนชัย ทีทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายรัฐพล ร้อยดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายอินตา มั่นยืน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายวสุรัตน์ ภาวะโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายเสถียร ใสทอง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายทองค�า กุลวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายสมควร พืชผักหวาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายประพัทธ์ ทีทา
เลขานุการสภา อบต.

นายสังวร สุดโต
ประธานสภา อบต.
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พนักงานฝ่ายประจ�า

นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าส�านักปลัด อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางศรีสมร บุรี
ผู้อ�านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางลัดดาวัลย์ ข�าศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต.แคนเหนือ

(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)

นายสุรชาติ เพ็ญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อ�านวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นางลัดดาวัลย์ ข�าศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต.แคนเหนือ

รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
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ส�านักปลัด

นางสาวอรฤดี สุนาโท
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอภิรดี พลไธสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนพรัตน์ ไชยะคง 
พนักงานขับรถยนต์

 ส�านักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบล และราชการที่มิได้
ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องกอง หรอืส่วนราชการใดในองค์การบรหิารส่วนต�าบลโดยเฉพาะ รวมทัง้ก�ากับและเร่งรดัการปฏบิติั
ราชการใดในองค์การส่วนต�าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฎหมายและคดี

จากซ้ายไปขวา

1. นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร ภารโรง 10. นางพิจิตรา มูลวงศ์ หัวหน้าส�านักปลัด อบต.

2. นายราเมศ สุดใหญ่ คนงานทั่วไป 11. นางลัดดาวัลย์ ข�าศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.

3. นายหนูอวน ศรีดารา คนงานทั่วไป 12. นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

4. นายกฤษดากร ซุยเพ็ง คนงาน 13. นางสาวชมภู่ เขตคาม นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

5. นางสาวพัชรียาพร โยมา คนงานทั่วไป 14. นางสิริกานต์ มาลี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. นางสาววราณี สีหาบุตร  คนงาน 15. นายวรวุฒิ เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช�านาญงาน

7. นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ 16. นางสาวสุธิดา ค�้าชู คนงานทั่วไป

8. นางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน 17. นายศุภกร ก้อนค�า คนงานทั่วไป

9. นางสาวอัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 18. นายสุทธิพงษ์ นามศรี คนงานทั่วไป 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อศูนย์ อปพร. ต�าบลแคนเหนือ

โทร. 0-4330-6150

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากซ้ายไปขวา
	 1.	นายวิวัฒน์	 เพียลุ้ย	 คนงานทั่วไป
	 2.	นายสมนึก		 ไชยโคตร		 คนงานทั่วไป	
	 3.	นายพิชัย		 ศิริมงกต	 คนงานทั่วไป	
	 4.	นายวรวุฒิ	 เค้าแก้ว		 เจ้าพนักงานป้องกันฯ		ช�านาญงาน
	 5.	นางสาววราณี	 สีหาบุตร		 คนงาน
	 6.	นายทองคูณ	 สุวรรณหาร	 พนักงานกู้ชีพ
	 7.	นายบุญเรียน	 สุดเหลือ	 พนักงานกู้ชีพ
	 8.	นายวิลัย	 สุวรรณหาร	 พนักงานกู้ชีพ
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กองคลงั มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเก่ียวกับ งานด้านการเงนิและบญัช ีงานพฒันาและจดัเก็บรายได้ งานทะเบยีนทรัพย์สิน
และพัสดุ การบริหารงานคลังและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองคลัง

จากซ้ายไปขวา
	 1.	นางสาวพัลลภา		 นนทภา	 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	 2.	นางสาวสุภาพร	 หล้ามาชน	 คนงาน
	 3.	นางสาววิภาพรณ์	 กาพล	 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
	 4.	นางสาวกมลชนก		 ใสเสริม	 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
	 5.	นางสาวศิริรัตน์	 ปัตตะเน	 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
	 6.	นางสาวศรีสมร		 บุรี	 ผู้อ�านวยการกองคลัง
	 7.	นางสาวรุ่งทิพย์		 สุวงศ์	 คนงานทั่วไป
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กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และได้รับมอบหมาย

จากซ้ายไปขวา แถวบน
	 1.	นางสาวบุษกร	 ศรีสุข	 คนงานทั่วไป
	 2.	นายพจนารถ	 ราชมุณีสุข	 นายช่างโยธาช�านาญงาน
	 3.	นายปริญญา	 พาละเอ็น	 ผู้อ�านวยการกองช่าง
	 4.	นางสาวพัชรียา	 เพียยุระ	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

จากซ้ายไปขวา แถวล่าง
	 1.	นายชิตศณุ		 ไสบาล	 คนงาน
	 2.	นายวัชระ	 สุดสะอาด	 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
	 3.	นายมนัส	 ภาวะโคตร	 คนงาน
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

1.	นางลัดดาวัลย์	 ข�าศิริเจริญสุข	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล รักษาราชการแทน

   ผู้อ�านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2.	นางนิตยา		 ค�้าชู	 ครู
3.	นางณัฐณิชากร		 สุดสะอาด	 ครู
4.	นางรัตติยา	 เชาว์ชื่น	 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
5.	นางวรรษพร	 ชัยโทนุย	 ผู้ดูแลเด็ก
6.	นางเสถียร	 ผิวสะอาด	 ผู้ดูแลเด็ก
7.	นางสาวหนูคล้าย	 ภาวะโคตร	 ผู้ดูแลเด็ก
8.	นางสาวยุภาพร	 วิชัยก�าจร	 คนงานทั่วไป
9.	นายสุทธินันท์	 นาโพธิ์	 คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจินดา เนากลาง
คนงานทั่วไป

นายทวี ทับภูมี
คนงานทั่วไป

นางเรียมทรัพย์ สุดแท้
คนงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบ�ารุงถนน 

สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน�้าให้

เป็นไปด้วยความสะดวก

2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า

สาธารณะ

3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการ

ประปา

4. พัฒนาแหล่งน�้า อุปโภค – บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า 
และการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความ

สามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร

2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบ
การและผู้บริโภค

4. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพ

และอนามัย

4. การพัฒนาและส่งเสริมด้าน

สวัสดิการชุมชน

5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา

และการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจติส�านกึและความตระหนกัในการ

จัดการทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตส�านึกและความตระหนักของ 

ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3. การบริหารจัดการและรณรงค์ก�าจัด 

ขยะมูลฝอย
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา 
ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
ในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจน

และผู้ด้อยโอกาส
2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน 

และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและ
การด�ารงชีวิต

3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 
ในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการ
ส่งเสริมการจัดท�าแผนชุมชนพึ่งตนเอง

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการ
ด�าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการในเรื่องต่างๆ 
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้าน

การบริหารจัดการการเงิน การคลัง 
และงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลแคนเหนือให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลด

ปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและ
สาธารณภัยต่างๆ

2. การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 

(PSO)
5. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนา
7 ยุทธศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว้
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อฉลาด สุดจริง -  
บ้านพ่อเติม พาที บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ต�าบลแคนเหนือ อ�าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น

220,000.00 219,000.00 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างทางระบายน�้าภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2  
ไปล�าห้วยวังเวิน (จากบ้านนายอ�าพร ศรีเทพ-ดอนปู่ตา)

250,000.00 250,000.00 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายส�ารวย ไสเสริม  
บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ไปบ้านโคก โก ต�าบลแคนเหนือ อ�าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 150,000.00 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวีระเดชไปฮอมซา -  
บ้านนายค�าภู น้อยต�าแย บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต�าบลแคนเหนือ  
อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

210,000.00 210,000.00 กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเจน สุดจริง -  
หน้าบ้านนางสุจิรดา ชุมพล บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 ต�าบลแคนเหนือ  
อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

53,000.00 53,000.00 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอิทธิพล ทุยโพธิ์ชัย –  
นานายเลื่อน นามจันดา หมู่ที่ 5 ต�าบลแคนเหนือ ทางไปบ้านสร้างเอี่ยน  
ต�าบลป่าปอ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

182,000.00 182,000.00 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านจากสามแยก 
บ้านนางกองสี โยธาภักดี – บ้านนายอุดม ภาวะโคตร (จุดเริ่มต้นจากบ้าน 
นายอุดม ภาวะโคตร-นานางไส ไชยปัญญา) บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6  
ต�าบลแคนเหนือ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

220,000.00 220,000.00 กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตร จากสามแยกถนนข้างโรงเรียน 
บ้านหนองเจ้าเมือง ไปล�าห้วยปะครอง บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6  
ต�าบลแคนเหนือ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

25,000.00 25,000.00 กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตรจากสามแยกทิศเหนือบ้านไปชลประทาน
บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ต�าบลแคนเหนือ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

20,000.00 20,000.00 กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอาพร บุษบาล –  
นายสุเทพ (ถึงบ้านนายไพศาล มิเล) บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต�าบลแคนเหนือ 
อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

115,000.00 115,000.00 กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมุก ไสวดี –  
บ้านนางถนอมจิต (ถึงบ้านนางสมพร นิลสมบูรณ์) บ้านโคกโก หมู่ที่ 7  
ต�าบลแคนเหนือ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

115,000.00 115,000.00 กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว้
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวันเชา สมีนาง – บ้าน
นางล�าดวน (ถึงบ้านนางทองสิทธิ์ แก่นวงศ์) บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 
ต�าบลแคนเหนือ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

20,000.00 20,000.00 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ต�าบล 
แคนเหนือ - บ้านดอนนาแพง ต�าบลบ้านลาน อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 249,500.00 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9  
ต�าบลแคนเหนือ - หนองโน บ้านหนองตับเต่า ต�าบลป่าปอ อ�าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 249,500.00 กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ 335,200.00 334,000.00 กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

100,000.00 99,000.00 กองช่าง

17 ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม
- ค่าซ่อมแซมถนน
- ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน�้า/ฝายเก็บกักน�้า

674,100.00 637,700.00 กองช่าง

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอบ้านไผ่ (เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ไฟฟ้า
แรงต�่า ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอบ้านไผ่ภายในต�าบล
แคนเหนือ)

320,000.00 294,577.29 กองช่าง

รูปกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อฉลาด	สุดจริง-บ้านพ่อเติม	พาที	บ้านแคนเหนือ	หมู่ที่	1	ต�าบลแคนเหนือ	
อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็จากนานายส�ารวย	ไสเสรมิ	บ้านหนองคณู	หมู่ท่ี	3	ไปบ้านโคก	โก	ต�าบลแคนเหนือ	อ�าเภอ
บ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	
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โครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเจน	สุดจริง–หน้าบ้านนางสุจิรดา	ชุมพล	บ้านห้วยชัน	หมู่ที่	 5	
ต�าบลแคนเหนือ	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอิทธิพล	ทุยโพธิ์ชัย	 –นานายเลื่อน	นามจันดา	หมู่ที่	 5	ต�าบลแคนเหนือ	
ทางไปบ้านสร้างเอี่ยน	ต�าบลป่าปอ	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านจากสามแยกบ้านนางกองสี	 โยธาภักดี	 –	บ้านนายอุดม	ภาวะโคตร	
(จดุเริม่ต้นจากบ้านนายอดุม	ภาวะโคตร-นานางไส	ไชยปัญญา)	บ้านหนองเจ้าเมือง	หมู่ที	่6	ต�าบลแคนเหนือ	อ�าเภอบ้านไผ่	จงัหวดั
ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กจากบ้านนายวรีะเดชไปฮอมซา-บ้านนายค�าภ	ูน้อยต�าแย	บ้านเหล่าหลวง	หมู่ท่ี	4	ต�าบล
แคนเหนือ	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น
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องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 12



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอาพร	บุษบาล–นายสุเทพ	(ถึงบ้านนายไพศาล	มิเล)	บ้านโคกโก	
หมู่ที่	7	ต�าบลแคนเหนือ	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมุก	ไสวดี	–	บ้านนางถนอมจิต	(ถึงบ้านนางสมพร	นิลสมบูรณ์)	
บ้านโคกโก	หมู่ที่	7	ต�าบลแคนเหนือ	อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านลิ้นฟ้า	หมู่ที่	8	ต�าบลแคนเหนือ	-	บ้านดอนนาแพง	ต�าบลบ้านลาน	
อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกกลาง	หมู่ที่	9	ต�าบลแคนเหนือ	-	หนองโน	บ้านหนองตับเต่า	ต�าบลป่าปอ
อ�าเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น13



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในต�าบลแคนเหนือ

ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน�้า/ฝายเก็บกักน�้าภายในต�าบลแคนเหนือ

โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 14



การบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนทางการเกษตรและถนนภายในหมู่บ้าน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น15



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว้
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบ
หมายเหตุ

1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 149,710.00 กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ
-ค่าจัดการเรียนการสอน
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู

718,550.00 703,550.00 กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม (นม)
-ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.
-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ

965,674.00 907,227.26 กองการศึกษา

4 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน 1676,000.00 1,634,880.00 กองการศึกษา

5 อุดหนุนสถานศึกษา (โรงเรียน) ในเขตพื้นที่ต�าบลแคนเหนือตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน

120,000.00 120,000.00 กองการศึกษา

6 โครงการสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ�าเภอบ้านไผ่ 150,000.00 150,000.00 กองการศึกษา

7 โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก 300,000.00 258,145.00 กองการศึกษา

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา 61,500.00 61,480.00 กองการศึกษา

9 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต.แคนเหนือ 335,000.00 334,729.00 กองการศึกษา

10 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก 168,000.00 168,000.00 กองการศึกษา

11 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ 255,000.00 239,831.00 ส�านักปลัด

12 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 150,000.00 149,992.00 ส�านักปลัด

13 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 124,000.00 123,390.00 ส�านักปลัด

14 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

140,000.00 140,000.00 ส�านักปลัด

15 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 120,000.00 120,000.00 ส�านักปลัด

16 โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต�าบลแคนเหนือ 65,000.00 39,400.20 ส�านักปลัด

17 โครงการอบรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต�าบลแคนเหนือ 53,500.00 47,980.00 ส�านักปลัด

18 โครงการส�ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจ�านวนสุนัขและแมวภายในเขต
อบต.แคนเหนือ

5,000.00 2,094.00 ส�านักปลัด

19 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแคนเหนือ “ออกก�าลังกาย 1 อย่างได้
ประโยชน์ 3 อย่าง 

10,000.00 9,708.00 ส�านักปลัด

20 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับต�าบล 180,000.00 180,000.00 ส�านักปลัด

21 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ�าเภอบ้านไผ่ 10,000.00 10,000.00 ส�านักปลัด

22 อุดหนุนที่ท�าการปกครองอ�าเภอบ้านไผ่ 25,000.00 25,000.00 ส�านักปลัด

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 16



รูปกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 ด�าเนินการ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น17



โครงการสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ�าเภอบ้านไผ่

การจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 18



โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก ด�าเนินการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น19



การแข่งขันกีฬา อบต.แคนเหนือต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจ�าปี 2562
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 20



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” 

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. 

“จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ” นายกอบต.แคนเหนือ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะผู้สูงอายุ และมอบเกียรติบัตร

ให้กบัผูส้งูอายทุีจ่บหลกัสตูรโรงเรยีนผูส้งูอายอุงค์การบรหิารส่วน

ต�าบลแคนเหนือ รุ่นที่ 1 ประจ�าปี 2561 จ�านวน 115 ราย มอบ

เกียรติบัตรผู้สูงอายุที่มีคลังปัญญาดีเด่น จ�านวน 9 ราย และมอบ

เกียรติบัตรผู้สูงอายุที่บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จ�านวน 9 ราย 

พร้อมรดน�้าขอพรจากผู้สูงอายุ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น21



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562 “จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ” 

นายก อบต.แคนเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 พร้อมน�าคณะเข้า

ศึกษาดูงานที่ อบต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ดูงานด้าน 1.การพัฒคุณภาพเด็กและ

เยาวชน 2.โรงเรยีนผูส้งูอาย ุ3.การบรหิารจดัการประปาหมู่บ้าน และศกึษาดงูานท่ี เทศบาล

ปากน�้าประแส อ.แกลง จ.ระยอง ด้านการจัดการขยะชุมชน 

วันที่ 6 -7 มีนาคม 2562 “จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ” 

นายกอบต.แคนเหนือ ในนามผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนอื เป็นประธานพธิเีปิดโครงการ

ฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศักยภาพของผูส้งูอาย ุพร้อม

น�าคณะเดินทางศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุอบต.นาพู่ จังหวัด

อุดรธานี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 22



โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต�าบลแคนเหนือ

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต�าบลแคนเหนือ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมอบต.แคนเหนือ 

“จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ” นายกอบต.แคนเหนือ เป็นประธาน

เปิด โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ต�าบลแคนเหนือ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจเรือ่งโรคพิษสุนขับ้า รณรงค์ประชาสมัพนัธ์การป้องกนั

โรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 9 หมู่บ้าน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขและแมว

โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อป้องกันโรคจากสัตว์

สู่คน ด�าเนินการระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น23



โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแคนเหนือ 
 “ออกก�าลังกาย 1 อย่างได้ประโยชน์ 3 อย่าง

เงินอุดหนุนส�าหรับการด�าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. 

ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนต�าบลแคนเหนือ นายรุจน์ รังษี 

นายอ�าเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการรณรงค์ส่ง

เสรมิสขุภาพต�าบลแคนเหนอื ออกก�าลงักาย 1 อย่าง ได้ประโยชน์ 

3 อย่าง พร้อมด้วย นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาด ในครั้งนี้ 

จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ นายกอบต.แคนเหนือ ได้พบปะพี่น้อง

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ด�าเนินการ ทั้ง 9 หมู่บ้าน

1. โครงการอบรมความรู้การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

3. โครงการจิตอาสาท�าความดีรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 24



การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่ 

(ยกระดับ) บ้านไผ่ – บ้านหัน “จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ” นายก

อบต.แคนเหนอื เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเดนิทางกับเดก็

เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แคนเหนือ ตามโครงการทัศนะ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีของศพด. “รถไฟของนู๋” เพื่อ 

ส่งเสรมิเดก็เลก็ให้เรยีนรูน้วัตกรรมระดบัปฐมวยัจากแหล่งเรยีนรู้

นอกสถานที่ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แคนเหนอื “จ่าสบิต�ารวจธนชั ศรภีมู”ิ นายกอบต.แคนเหนอื 

เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยมี คณะผู้

บริหาร, ปลัด อบต., รองปลัด, ประธานสภา, สมาชิกสภาอบต.

แคนเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
ของศพด. “รถไฟของนู๋” 

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น25



วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.

แคนเหนอื “จ่าสิบต�ารวจธนชั ศรภีมู”ิ นายก อบต.แคนเหนอื เป็น

ประธานเปิดโครงการส่งเสริมเดก็ 0-5 ปี พฒันาการสมวยั (Smart 

Kid 4.0) และได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง การขับเคล่ือน

โครงการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี โดยต�าบลแคนเหนือเป็นต�าบล

ต้นแบบในปี 2562

โครงการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 
(Smart Kid 4.0) 

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแคนเหนอื ศนูย์พฒันาเดก็เลก็อบต.แคนเหนอืร่วมกบักองทนุหลกั

ประกันสุขภาพอบต.แคนเหนือ ได้จัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน

เด็กเล็ก โดยมี “จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ” นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

แคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล

เดก็เกีย่วกับการท�าความสะอาดช่องปาก โภชนาการทีถ่กูต้องส�าหรบัเดก็เล็ก

อย่างถกูวธิ ีพร้อมทัง้ส่งเสรมิการป้องกนัสขุภาพช่องปากและการสร้างสขุนสัิย

ที่ดีในการแปรงฟัน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 26



พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ผู้ส�าเร็จการศึกษา หลักสูตรปฐมวัย ประจ�าปีการศึกษา 2561 

ด�าเนินการ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ โดย จ่าสิบต�ารวจธนัช ศรีภูมิ นายก อบต.แคนเหนือ เป็นประธานในพิธี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำาบลแคนเหนือ อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น27



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว

งบประมาณ

เบิกจาย

หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ม.1 – ม.9 7,134,400.00 6,959,900.00 สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ ม.1 – ม.9 2,584,400.00 2,580,000.00 สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ม.1 – ม.9 60,000.00 32,500.00 สํานักปลัด

4 โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 6,882.00 6,882.00 สํานักปลัด

5 โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นระดับตําบล 23,118.00 4,500.00 สํานักปลัด

6 โครงการชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส 30,000.00 15,000.00 สํานักปลัด

7 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ 50,000.00 50,000.00 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการแก ไขปญหาความยากจน

ขอมูลเบี้ยยังชีพตําบลแคนเหนือ

ประเภทเบี้ยยังชีพ ชวงอายุ
จํานวนผูรับ

เบี้ยยังชีพ (ราย)

ผูสูงอายุ 60-69 ป 582

70-79 ป 278

80-89 ป 79

90 ป 7

คนพิการ 338

ผูปวยเอดส 6

รวม 1,290

ขอมูล ณ 31 มกราคม 2563

รูปกิจกรรมตามยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการแก ไขปญหาความยากจน

กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 28



โครงการชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส
โดยมอบเงินชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส รายละ 3,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดําเนินการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน29



โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นระดับตําบล
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ 2562

ดําเนินการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 30



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว

งบประมาณ

เบิกจาย

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 คาใชจายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานตและปใหม 41,000.00 23,906.00 สํานักปลัด

2 เงินสํารองจาย 680,000.00 666,290.00

3 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000.00 20,000.00 สํานักปลัด

4 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานไผตามโครงการปองกันและเฝาระวังการแพร

กระจายของยาเสพติด

20,000.00 20,000.00 สํานักปลัด

5 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกนตามโครงการปองกันและเฝาระวังการ

แพรกระจายของยาเสพติด

20,000.00 20,000.00 สํานักปลัด

6 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผตามโครงการขอรับการสนับสนุน (โครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดและการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนที่, โครงการหมูบาน

ชุมชนและมวลชนสัมพันธตานยาเสพติด)

40,000.00 40,000.00 สํานักปลัด

7 คาใชจายตามโครงการ การใหบริการและสรางเครือขายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน

ในชุมชน

292,000.00 292,000.00 สํานักปลัด

รูปกิจกรรมตามยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

การตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานตและปใหม 2562

Ø สถานที่ สามแยกบานดอนหมากพริก ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน31



งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เกิดเหตุฉุกเฉินติดตอศูนย อปพร. 

ตําบลแคนเหนือ

โทร. 0-4330-6150

โครงการการใหบริการและสรางเครือขายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนในชุมชน

หนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ปงบประมาณ 2562

Ø ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 สถานที่ในเขตพื้นที่ตําบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 32



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว

งบประมาณ

เบิกจาย

หนวยงานที่รับ

ผิดชอบ

1 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 240,000.00 203,448.00 สํานักปลัด

2 โครงการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะตําบลแคนเหนือ 40,000.00 40,000.00 สํานักปลัด

3 โครงการปลูกตนไมลํ้าคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 145,000.00 141,216.00 สํานักปลัด

4 คาจางเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่ตําบลแคนเหนือ 300,000.00 199,200.00 สํานักปลัด

5 โครงการวันตนไมประจําปของชาติ 32,000.00 31,420.00 สํานักปลัด

โครงการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะตําบลแคนเหนือ

Ø เพื่อดูแลบํารุงรักษา อนุรักษ ทรัพยากรปาไมที่ไดดําเนิน

การปลูกตนไมลํ้าคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย

สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตําบลแคนเหนือ โดยการ

ไถพรวนดินและกําจัดวัชพืชพื้นที่ท่ีไดดําเนินการปลูกตนไม

ไปแลว

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

รูปกิจกรรมตามยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน33



กิจกรรม “ปลูกตนไมเนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2562
Ø ดําเนินการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ที่พักสงฆรัตนวนาราม 

บานโคกกลาง หมู 9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

โครงการปลูกตนไมลํ้าคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
Ø วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณศูนยสาธิตการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงตําบลแคนเหนือ “จาสิบตํารวจธนัช ศรีภูมิ” นายก อบต.แคนเหนือ เปน

ประธานเปดโครงการปลูกตนไมลํ้าคา คืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และ 

“นางสุคนธา วิชัย” ปลัด อบต.แคนเหนือ กลาวรายงานวัตถุประสงคของโครงการฯ 

ในการนี้ ไดรับเกียรติจาก “อดีต สจ.องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน” พบปะพี่นองชาวตําบล

แคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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โครงการปลูกตนไมไมลํ้าคา คืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

และเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562” 

Ø วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ที่สาธารณประโยชน (โคกยาเนียม) บานโคกกลาง หมู 9 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตั้งไว

งบประมาณ

เบิกจาย

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

1 คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

- โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช 2562 

247,000.00 229,642.00 สํานักปลัด

2 โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล 25,000.00 7,000.00 สํานักปลัด

3 คาจัดทําวารสาร 95,000.00 95,000.00 สํานักปลัด

4 คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 10,000.00 2,892.00 สํานักปลัด

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
Ø ดําเนินการระหวางวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดย องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ รวมกับ อําเภอบานไผ

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รูปกิจกรรมตามยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
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โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล ประจําปงบประมาณ 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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เริ่มกอตั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

เริ่มดําเนินการเก็บเงินสัจจะครั้งแรก  วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

ไดรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน วันที่ 20 กันยายน 2555

ปจจุบันมีสมาชิกครอบคลุม 9 หมูบาน

สมาชิกเริ่มแรก   จํานวน 407 คน

สมาชิก ณ ธันวาคม 2562  จํานวน 1,924 คน

รายงานทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชน

งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 1,897,638.73 บาท

สรุปรายจายสวัสดิการ ประจําป 2562

ที่ สวัสดิการ
จํานวนคน 

(ราย)

จํานวนเงิน

(บาท)

1 กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 261 182,200

2 กรณีทุนการศึกษา 326 141,800

3 กรณีแตงงาน 5 10,000

4 กรณีเกิด 12 12,000

5 กรณีเสียชีวิต 26 135,092

6 กรณีสูงอายุ 209 95,000

7 กรณีขึ้นบานใหม 5 5,000

8 กรณีอุปสมบท 4 4,000

9 กรณีเกณฑทหาร 3 3,000

รวมทั้งสิ้น 851 588,092

งานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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กอตั้ง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ยอดจัดตั้ง จํานวนเงิน 273,600 บาท

สรุปผลการดําเนินงานธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชน ตําบลแคนเหนือ

ปงบประมาณ 2562 (กันยายน 2561 - กันยายน 2562)

หมูที่ บาน
สมาชิก

(ครัวเรือน)

สมาชิก

ใหม
เสียชีวิต

เงินชวย

เหลือ

1 แคนเหนือ 150 4 9 145,620.-

2 ดอนหมากพริก 83 3 4 64,860.-

3 หนองคูณ 126 1 3 129,300.-

4 เหลาหลวง 84 2 - -

5 หวยชัน 165 1 1 16140.-

6 หนองเจาเมือง 38 - - -

7 โคกโก 76 12 4 64,840.-

8 ลิ้นฟา 47 2 1 16,200.-

9 โคกกลาง 63 1 4 64,860.-

รวม 832 26 31 501,820.-

กองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชนตําบลแคนเหนือ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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สรุปผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพปงบประมาณ 2562

งบประมาณ

1. งบประมาณคงเหลือจาก ป 2561    เปนเงิน 91,500.92 บาท 

2. สบทบจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    เปนเงิน 252,405.- บาท

3. อบต.แคนเหนือ สมทบ (คิดเปน 47.54%)   เปนเงิน 120,000.- บาท

4. รายไดอื่นๆ หรือทรัพยสินที่ไดรับมาในกิจการของกองทุนฯ

- ดอกเบี้ยระหวางป     เปนเงิน 709.53.- บาท

- เงินบริจาค      เปนเงิน 2,468.- บาท

รวมงบประมาณเปนเงิน 467,083.45 บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสามบาทสี่สิบหาสตางค)

รายจาย

 - เบิกจายทั้งหมด 454,295.- บาท คิดเปน 97.26 %  - เงินรับคืนจากโครงการ 2,878.- บาท 

 - ยอดเงินคงเหลือ 15,666.45.- บาท ยกไปปงบประมาณ 2563 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คิดเปน 3.35 %

ผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯประจําปงบประมาณ 2563 

ผลการประเมิน 100 คะแนน เปนกองทุนที่มีศักยภาพสูงสามารถเปนศูนยเรียนรู

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแคนเหนือ

ลําดับ

ที่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

หนวยงาน

ที่เสนอ

1 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 1 15,000.- อสม.

2 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 2 12,000.- อสม.

3 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 3 15,000.- อสม.

4 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 4 12,000.- อสม.

5 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 5 15,000.- อสม.

6 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 6 12,000.- อสม.

7 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 7 15,000.- อสม.

8 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 8 10,700.- อสม.

9 โครงการยืดสุขกอนรับเบี้ย หมูที่ 9 12,000.- อสม.

10 เตนบาสโลปเพื่อสุขภาพฯ 10,000.- รร.ไตรคาม

ประชาสรรค

11 ธนาคารขยะรีไซเคิลปลอดภัยฯ 10,000.- รร.บานแคน

เหนือ

12 ลดคัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูล

ฝอยฯ

10,000.- รร.โคกโกโคก

กลาง

13 สงเสริมการออกกําลังกายและพัฒนา

ดานสติปญญา

10,000.- รร.บานหนอง

เจาเมือง

14 รวมพลคนรักสุขภาพฯ 10,000.- อบต.แคนเหนือ

ลําดับ

ที่
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

หนวยงาน

ที่เสนอ

15 งานบุญ งานศพ ปลอดเหลา 30,000.- อบต.แคนเหนือ

16 ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูสูงอายุตําบลแคนเหนือ

30,000.- อบต.แคนเหนือ

17 ฝกอบรมปองกันและชวยเหลือเด็ก

จมนํ้า ฯ

42,000.- อบต.แคนเหนือ

18 ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 10,000.- อสม.หมู 1

19 อบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตําบล

แคนเหนือ

20,300.- ชมรมผูสูงอายุฯ

20 สงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็ก 29,750.- ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

21 สื่อสรางสรรคศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.

แคนเหนือ

20,195.- ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

22 ปองกันโรคไขเลือดออก 24,200.- รพสต.

23 สนับสนุนเครือขายเพื่อนชวยเพื่อนฯ 10,100.- รพสต.

24 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน 15,700.- รพสต.

25 การบริหารหรือพัฒนากองทุนหลัก

ประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

53,350.- งานกองทุน

รวมงบประมาณทุกโครงการ/แผนงาน 454,295.-

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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รูปกิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแคนเหนือ
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Ø กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 

ณ หอประชุมอําเภอบานไผ

Ø กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่วาการอําเภอบานไผ

การสงเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมของอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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Ø กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 

ณ หอประชุมที่วาการอําเภอบานไผ

Ø กิจกรรมวันปยมหาราช 

พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก

เนื่องในวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5  

ลานประชารัฐอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2562
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Ø กิจกรรมวันทองถิ่นไทย 

พิธีวางพานพุมดอกไมสด เพื่อรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 

เนื่องในวันทองถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 

โดยมี “ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล” ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนประธานพิธี 

ณ ขอนแกนฮอลล เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแกน
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ประมวลภาพการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จากอิทธิพลพายุโซนรอน “โพดุล”
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Ø  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ตําบลแคนเหนือ นําโดย 

“จาสิบตํารวจธนัช ศรีภูมิ” นายก อบต.แคนเหนือ พรอมคณะ รวมใหการตอนรับ 

“รองศาสตราจารยกตัญู แกวหานาม” (นักวิจัยภาคสนาม) ในการตรวจประเมิน

อง คกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประเภทท่ัวไป 

ปร ะจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

มี ผลคะแนนผานเกณฑการประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา 

(ลําดับที่ 51) ไดรับเงินรางวัล 367,945.25 บาท

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลรางหวาย 

การประเมินเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

Ø วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ องคการบริหารสวนตําบล

แคนเหนือ “จาสิบตํารวจธนัช ศรีภูมิ” นายก อบต.แคนเหนือ พรอมคณะ 

รวมตอนรบั คณะศึกษาดงูานจากเทศบาลตาํบลรางหวาย อาํเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี นําโดย “นายคํารณ เบ็ญพาด” นายกเทศมนตรีตําบล

รางหวาย พรอมคณะ จํานวน 40 คน
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ขอมูลทางการเงิน

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายการ ประมาณการ รับจริง  + สูงต ่า
 -

รายรับตามงบประมาณ
          หมวดภาษอีากร 176,652.00                   178,902.50         + 2,250.50             
          หมวดค่าธรรมเนยีม  ค่าปรับและใบอนญุาต 173,820.00                   127,527.80          - 46,292.20-           
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00                   124,630.39         + 24,630.39           
          หมวดภาษจีดัสรร 19,840,393.00               19,019,936.04     - 820,456.96-          
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกจิการพาณิชย์ -                             -                   - -                   
          หมวดเงินอุดหนนุจากรัฐบาล 18,854,135.00               17,638,825.00      - 1,215,310.00-       
          หมวดรายได้เบด็เตล็ด 355,000.00                   86,410.00           + 268,590.00-          
          หมวดรายได้จากทนุ -                             -                   - -                   
รวมเงินรายได้ตามงบประมาณรายรับทัง้ส้ิน 39,500,000.00         37,176,231.73 - 2,323,768.27-    
         เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 6,473,345.20       
รวมรายรับทัง้ส้ิน 43,649,576.93 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง  + สูงต ่า
 -

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
          งบกลาง 11,003,971.00               10,760,469.80      - 243,501.20-          
          เงินเดือน 8,225,268.00                 8,157,636.00        - 67,632.00-           
          ค่าจา้งประจา่ 207,240.00                   205,380.00          - 1,860.00-             
          ค่าจา้งชั วคราว 2,666,500.00                 2,585,014.00        - 81,486.00-           
          ค่าตอบแทน 727,900.00                   313,100.00         - 414,800.00-          
          ค่าใชส้อย 7,743,657.00                 6,436,345.32        - 1,307,311.68-       
          ค่าวัสดุ 2,716,364.00                 2,653,323.65        - 63,040.35-           
          ค่าสาธารณูปโภค 483,000.00                   377,332.50          - 105,667.50-          
          เงินอุดหนนุ 2,606,000.00                 2,516,557.29        - 89,442.71-           
          ค่าครุภัณฑ์ 604,900.00                   542,200.00          - 62,700.00-           
          ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 2,515,200.00                 2,511,000.00        - 4,200.00-             
รวมรายจา่ยตามงบประมาณทัง้ส้ิน 39,500,000.00         37,058,358.56  - 2,441,641.44-       
         รายจา่ยที จา่ยจากเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 6,473,345.20       
รวมรายจา่ยทัง้ส้ิน 43,531,703.76     
รวมรับจริงสูงกว่ารายจา่ยจริง 117,873.17     

องค์การบริหารส่วนต่าบลแคนเหนือ   อ่าเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น
งบรายรับ  - รายจ่ายตามงบประมาณ   ประจ่าปี   2562

ต้ังแต่วันที     1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที    30   กันยายน  2562
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