
 

แผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. (พ.ศ. 25582558  ––  25602560))  

  
  
  
  
  
  

    องค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือองค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ  
อ าเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแกน่อ าเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแกน่ 

  



 

ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่น เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนา
ประเทศ    จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   ที่มี
เป้าหมายภายใน  5  ปี    เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้
ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ      ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
สามปี    (พ.ศ.  2558  –   2560)      เพ่ือเป็นแผนพัฒนาต าบลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนา    และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

          9     มิถุนายน     2556  
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 
      เรื่อง    :  การใชแ้ผนพฒันาสามปี  พ.ศ.  2558  -  2560 

***************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2558 – 2560)  โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2558  -  2560)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   9   เดอืน   มิถุนายน   พ.ศ.  2557 

 

          จ่าสิบต ารวจ  ธนัช   ศรีภมูิ 
                        ( ธนัช   ศรีภมูิ ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่1 
บทน า 

---------------------- 
 
1.1  ลกัษณะของแผนสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี     เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูงการปฏิบัติ    โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรม 
ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ   เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านการบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  
1.2  วตัถปุระสงคข์องการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
  (1)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  (2)  เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  (3)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (4)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 
1.3  ขัน้ตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
  ขั้นตอนที่ 1        ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น      เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   และเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
  ขั้นตอนที่ 2   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทาง 
การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางพัฒนา  เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสามปีและเมื่อได้แนวทางการพัฒนา   และแผนพัฒนาสามปี
แล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ขั้นตอนที่ 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลัก swot 
  ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนที่ 5     จัดท ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี 
  ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณา  
  ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานการพัฒนาให้ความ
เห็นชอบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 
 
1.4  ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ 
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ    ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน    เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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สว่นที ่2 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานส าคญัของทอ้งถิน่ 

 
********************** 

 
ประวตัติ าบลแคนเหนือ 

            ต าบลแคนเหนือตั้งมาแล้วประมาณ   280 ปี   เหตุที่ได้ชื่อว่าแคนเหนือ เนื่องจากมีหมู่บ้านหนึ่งมีต้นแคน 
อยู่เป็นจ านวนมากอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน    “ ต้นแคนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบทรงเป็นพุ่ม ” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า
บ้านแคนเหนือ        และตั้งเป็นชื่อของต าบลว่าต าบลแคนเหนือ     ขึ้นอยู่กับอ าเภอชนบท    จังหวัดขอนแก่น  ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ.  2482  ต าบลบ้านไผ่ ได้แยกออกมาจากอ าเภอชนบท   และตั้งเป็นอ าเภอ     ต าบลแคนเหนือ จึงขึ้นกับอ าเภอบ้านไผ่    
ขณะนั้นมีทั้งหมด  46  หมู่บ้าน  ต่อมามีการแยกต าบลและแยกหมู่บ้านเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ.  2492    จนถึงปัจจุบัน   

 
ที่ตัง้และอาณาเขต 

 
                           ต าบลแคนเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบ้านไผ่  ห่างจากตัวอ าเภอบ้านไผ่  7.5 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 22,625  ไร่  หรือ   36.27  ตารางกิโลเมตร    โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลบ้านลาน      อ าเภอบ้านไผ่        จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้       ติดต่อกับ  ต าบลบ้านหัน       อ าเภอโนนศิลา       จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ต าบลป่าปอ         อ าเภอบ้านไผ่         จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอบ้านไผ่         จังหวัดขอนแก่น 
  

การปกครอง 
 

ต าบลแคนเหนือ   แบ่งการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ    
ทั้ง   9   หมู่บ้าน   ดังนี้ 

1. หมู่ที่  1    บ้านแคนเหนือ 
2.  หมู่ที่  2    บ้านดอนหมากพริก 
3. หมู่ที่  3    บ้านหนองคูณ 
4. หมู่ที่  4    บ้านเหล่าหลวง 
5. หมู่ที่  5    บ้านห้วยชัน 
6. หมู่ที่ 6     บ้านหนองจ้าเมือง 
7. หมู่ที่ 7     บ้านโคกโก 
8. หมู่ที่8      บ้านลิ้นฟ้า 
9. หมู่ที่ 9     บ้านโคกกลาง 
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 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน   
9  หมู่บ้าน    ดังนี้ 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน / ชุมชน หมายเหตุ 

1 บ้านแคนเหนือ นายค าหล้า    ศรีค า ผู้ใหญ่บ้าน 

2 บ้านดอนหมากพริก นายไพศาล     ศรีภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 

3 บ้านหนองคูณ นายค าสิงห์      พลชัยสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 

4 บ้านเหล่าหลวง นายส ารอง       สันด ี ก านัน 

5 บ้านห้วยชัน นายค าพอง      สุดโลก ผู้ใหญ่บ้าน 

6 บ้านหนองเจ้าเมือง นายทองสี       พรมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านโคกโก นายเงียบ         ไสวด ี ผู้ใหญ่บ้าน 

8 บ้านลิ้นฟ้า นายสมพร        ค าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านโคกกลาง นายทองใบ       กุลวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

อาชีพ 
 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   ประกอบอาชีพหลายอาชีพ   เช่น   รับราชการ  รับจ้าง   
ทั่วไป   ท าการเกษตร   ท านา   ค้าขาย  ฯลฯ 
 -  อาชีพเกษตรกร     50          เปอร์เซ็นต์ 
 -  อาชีพรับจ้าง      40 เปอร์เซ็นต์ 

-  อาชีพค้าขายและรับราชการ    10 เปอร์เซ็นต์ 
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จ านวนประชากร 
 

ต าบลแคนเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น    1,555   ครัวเรือน  จ านวนประชากร  5,986   คน  แยกได้ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร 
 รวม จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

1 แคนเหนือ 534 516 1,050 310  

2 ดอนหมากพริก 239 282 521 154  

3 หนองคูณ 356 334 690 192  

4 เหล่าหลวง 229 222 451 115  

5 ห้วยชัน 519 545 1,064 248  

6 หนองเจ้าเมือง 208 202 410 111  

7 โคกโก 517 497 1,014 231  

8 ลิ้นฟ้า 164 153 317 78  

9 โคกกลาง 239 230 469 116  

 รวม 3,005 2,981 5,986 1,555  

ข้อมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2557 

           แหล่งที่มาของข้อมลู  :   ส านกับรหิารการทะเบยีน  กรมการปกครอง 
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การคมนาคม 
  ต าบลแคนเหนือ มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก เพ่ือติดต่อกับหมู่บ้านจนถึงที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่ โดยมีถนน
สายส าคัญ  ดังนี้ 

1) ถนน รพช. (ลาดยาง) 1 สาย ระยะทา 14.75 กิโลเมตร ผ่าน 5 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1,3,4,7 และหมู่ 9 
2) ถนนโยธาธิการ (ลาดยาง) 1 สาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร ผ่าน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  2 
3) ถนนลูกรัง จ านวน 25 สาย ระยะทาง 23.83 กิโลเมตร เป็นเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ภายใต้ความ 

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  
4) มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  3  แห่ง 

การเดินทางติดต่อกับอ าเภอบานไผ่ มีรถโดยสารประจ าต าบลวิ่งระหว่างบ้านโคกโก – อ าเภอบ้านไผ่  
ตามถนน รพช. 

5) ถนนลาดยาง (อบจ.) 1 สาย (สายบ้านดอนหมากพริก- บ้านหนองคูณ) ระยะทาง 500 เมตร 

ผ่าน 3  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 , 2 , 3  
6) ถนนลาดยาง (อบจ.) 1 สาย (สายบ้านแคนเหนือ- บ้านหนองขี้เห็น ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา  

จังหวัดขอนแก่น)  ระยะทาง  690  เมตร  ผ่าน  1  หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่  1 
7) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.) 1 สาย (สายบ้านห้วยชัน – บ้านวังยาว ต าบลบ้านหัน  

อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น)   ระยะทาง   484  เมตร  ผ่าน  1  หมู่บ้านคือ  หมู่ที่  5 

 สาธารณปูโภคและสิ่งก่อสรา้ง 

  1  .ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  9  หมู่บ้าน 

  2.  ประปา  มีระบบประปาหมู่บ้านทั้ง  9  แห่ง 

  3.  บ่อโยก  29  แห่ง 

   4.  ตู้ยามต ารวจประจ าหมู่บ้าน  1  แห่ง 

  5.  หอกระจายข่าวมีครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  9  แห่ง 

  6.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   จ านวน  1  แห่ง 

  7.  วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน  10  แห่ง 

  8.  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  5  แห่ง  (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1,2,4,6,7) 

  9.  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน  3  แห่ง (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1,2,5) 

  10. หัวจ่ายน้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน   5  แห่ง (ตั้งอยู่ที่หมู่  1,2,4,6,7,8) 

  11.  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม จ านวน  1  แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่  8) 

  12.  โรงสีข้าว   จ านวน  13  แห่ง 

  13.  ศาลากลางบ้าน  จ านวน   9   แห่ง 
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  14.  ร้านค้าประจ าหมู่บ้าน จ านวน   47 แห่ง 

  15.  โรงขนมจีน   จ านวน     4 แห่ง 

  16.  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน     4 แห่ง 

  17.  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จ านวน     3 แห่ง 

  19.  ร้านขายพันธุ์ไม้  จ านวน     1 แห่ง 

  20.  ผลิตเสาปูน   จ านวน    3 แห่ง 

  23.  ขายไอศกรีม  จ านวน    - แห่ง 

  24.  เขียงเนื้อ   จ านวน     2 แห่ง 

  25.  ห้องแถว,บ้านให้เช่า  จ านวน     2 แห่ง 

   26.  ร้านอาหารตามสั่ง  จ านวน     4 แห่ง 

  27.  ลานอ้อย,มันส าปะหลัง จ านวน     3 แห่ง 

  28.  ฟาร์มนกกระทา  จ านวน     1 แห่ง 

  29.  ร้านท าเหล็กดัด  จ านวน     1 แห่ง 

   30.  ร้านซ่อมรถยนต์  จ านวน     1 แห่ง 

  31.  ร้านเสริมสวย  จ านวน     3 แห่ง 

  32.  เสารับสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน     3 แห่ง 

  33.  ร้านรับซื้อของเก่า  จ านวน     1 แห่ง 

 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

  ล าน้ า  -  ล าห้วย    6  สาย 

  บึง  -  หนอง  14  แห่ง 

  อ่างเก็บน้ า 1  แห่ง 

 แหล่งน้ าทีส่รา้งขึน้ 

  ฝาย    9  แห่ง 

  บ่อน้ าตื้น   6  แห่ง 

  บ่อโยก            29  แห่ง 

  อ่ืนๆ รวม   9  แห่ง 
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ขอ้มูลอืน่ๆ 

 ทรพัยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ   -  แห่ง 

 ป่าไม้(ป่าชุมชน)    3  แห่ง 

 มวลชนจัดตั้ง 

 สมาชิก อปพร.    71  คน 

 สมาชิกอาสาสมัครกู้ชีพ(หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย)    25 คน 

 กลุ่มอาชีพ    17  กลุ่ม 

 จ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ   208  คน 

 ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานในเขตพ้ืนที่ 
จ านวน  10  แห่ง  ดังนี้ 

 1.วัดแคนเหนือ  บ้านแคนเหนือ 

 2.วัดธรรมเจดีย์  บ้านดอนหมากพริก,บ้านลิ้นฟ้า 

 3.ที่พักสงฆ์วัดธรรมเจดีย์ บ้านดอนหมากพริก 

 4.วัดศรีมหาโพธิ์  บ้านหนองคูณ 

 5.วัดศรีทาวนาราม บ้านเหล่าหลวง 

 6.วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน 

 7.วัดป่าดู่  บ้านห้วยชัน 

 8.วัดสว่างจูมทอง  บ้านหนองเจ้าเมือง 

  9.วัดศรีสง่า  บ้านโคกโก 

10.ส านักสงฆ์รัตนวราราม  บ้านโคกกลาง 
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การศึกษา 

สถานศึกษาในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ ขอ้มลูป ี พ.ศ.  2556 

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ผู้อ านวยการ อนุบาล - ป.4 ป.5 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวม 
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 146 42 74 262 นายเพียรธนา  พระเรียง 
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 89 35 63 187 นายเสถียร   ตุติ 
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 63 9 - 72 นายสมจิตร  ทิพย์พิลา 
โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 20 4 - 24 นายรุ่งโรจน์  โบราณมูล 
โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24 8 - 32 นายวราวุธ   บุตรมาตร ์

รวม 342 98 137 577  

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแคนเหนือ 
 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนนักเรียน  

หมายเหตุ (อนุบาล) 
รวม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคนเหนือ 36  
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ 46  

 

ศูนยก์ารเรยีนชุมชนต าบลแคนเหนอื  มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ   100   คน     โดยมี         
นางพนิตา  พิมพ์สอน  เป็นครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 

 
กีฬาและนนัทนาการ   
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  มีสนามกีฬา จ านวน  5  แห่ง  และลานกีฬาจ านวน  5  แห่ง  ซึ่ง

ตั้งอยู่ในโรงเรียนทั้ง  5  แห่ง 
 
การสาธารณสขุ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  มีสถานให้บริการทางด้านสาธารณสุขจ านวน  1  แห่ง  คือ 
1.โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลแคนเหนือ  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคูณ  หมู่ที่  3  โดยมีบุคลากรประจ าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแคนเหนือ  จ านวน  3  คน  ดังนี้  
1.  นายเชิดศักดิ์  ปรุงค ามา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแคนเหนือ 
2.  นางปรียา  ปรุงค ามา  นักวิชาการสาธารณสุข  7 
3.  นางวัทนา  พร้อมพรั่ง  พยาบาลวิชาชีพ  7 
 
พืชเศรษฐกจิ 
ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ผลไม้ต่างๆ  เช่น  มะม่วง  รวมทั้งยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ อย่างพืชสวนครัวก็ท า

รายได้ให้แก่เกษตรกรได้ดีเช่นกัน  โดยผักสวนครัวนี้จะปลูกมากในหมู่ที่  1 ,  2  , 5   และ  8  ซึ่งสามารถท ารายได้และส่ง
ตลาดได้ และเป็นรายได้ของเกษตรกร 

สตัวเ์ศรษฐกจิ 
ไดแ้ก่  โคเนื้อ  สุกร  และไก่พ้ืนเมือง  และมีการเลี้ยงปลาเพ่ือการจ าหน่ายอีกส่วนหนึ่ง 
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ภยัธรรมชาต ิ
พ้ืนที่ต าบลแคนเหนือ มีภัยธรรมชาติที่เป็นปัญหาใหญ่คือ ภัยแล้ง ท าให้พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย 

ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก  อีกท้ังปศุสัตว์ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอีกด้วย 
 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่ 

 ศักยภาพของชมุชนและพืน้ที่ 
  ต าบลแคนเหนือมีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ  ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง ห้วย 
กุดแคนไหลผ่าน  ซึ่งมีน้ าเฉพาะฤดูฝน เหมาะที่จะสร้างฝายน้ าล้นกั้นเป็นช่วงๆ  เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  และส่งเสริม
การเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ได้ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
  สภาพดิน  เป็นดินค่อนข้างเค็ม หน้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์ท าให้ผลผลิตต่ า และประสบปัญหาภัยแล้ง 
เป็นประจ า ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือท าการเกษตรฤดูแล้งได้ 
  ประชากรในพ้ืนที่เริ่มมีการพัฒนาและให้ความส าคัญในเรื่องของการศึกษามากข้ึน แต่ประชากรในวันแรงงาน
ยังมีการไปท างานในเมือง  ต าบลแคนเหนือมีการอนุรักษ์  ประเพณี   วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่น 
 ศักยภาพของบคุลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือมีบุคลากร  ดังต่อไปนี้ 
 ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  1.จ่าสิบต ารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต.แคนเหนือ 
 2.นายทองใบ        ชัยภา  รองนายก อบต.แคนเหนือ 
 3.นายวิชัย           สายเมฆ รองนายก อบต.แคนเหนือ 
 4.นางสาวกรวรรณ  ศรีภูมิ เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประกอบด้วย 
  1.นายสังวร สุดโต  ประธานสภา อบต.แคนเหนือ 
 2.นายทองพูล    โสภาล ี  รองประธานสภา อบต.แคนเหนือ 
 3.นายประพัทธ์   ทีทา  เลขานุการสภา อบต.แคนเหนือ 
 4.นายสนั่น        เตโพธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  1 
 5.นางวนิดา ใสจูง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  2 
 6.นายวสันต์   หวานจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่  2 
 7.นายอินตา   มั่นยืน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  3 
 8.นายเสถียร ใสทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  4 
 9.นายสายทอง ธาตุดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่  4 
 10.นายอุทัย บางปา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  5 
 11.นายรัตนชัย ทีทา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  5 
 12.นายวสุรัตน์   ภาวะโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่  6 
 13.นายทองค า   กุลวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  6 
 14.นายวันเชา   สมีนาง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  7 
 15.นายเอ่ียม วงษ์ละคร สมาชิกสภา อบต. หมู่  7 
 16.นายรัฐพล ร้อยดา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  8 
 17.นายสมควร พืชผักหวาน สมาชิกสภา อบต. หมู่  9 
 18.นายประสิทธิ์   กุลวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  9 
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ศักยภาพภายในต าบล 

ศักยภาพของ  อบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบยลแคนเหนือ    เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ได้ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังและส่วนราชการต่างๆ  ดังนี้ 

1.  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา  
และเป็นผู้รับผิดชอบงานทั่วไปโดยมีหัวหน้าส่วนต่างๆ  จ านวน  4  ส่วน   ซึ่งมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด   จ านวน  32  คน   
ดังนี้ 

 1.1  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  15   คน  แยกเป็น 

-  พนักงานส่วนต าบล  10    คน  

-  พนักงานจ้าง   5      คน 

1.2  ต าแหน่งในกองคลัง        จ านวน   5   คน    แยกเป็น 

-  พนักงานส่วนต าบล  3      คน 

-  ลูกจ้างประจ า  1     คน 

-  พนักงานจ้าง   -      คน 

1.3  ต าแหน่งในกองช่าง จ านวน   4   คน    แยกเป็น 

-  พนักงานส่วนต าบล  2      คน 

-  พนักงานจ้าง   2      คน 

1.4  ต าแหน่งในส่วนการศึกษาฯ  จ านวน  9   คน   แยกเป็น 

-  พนักงานส่วนต าบล  2      คน 

-  ครูดูแลเด็ก   1      คน 

-  พนักงานจ้าง   6      คน 

 พนกังานสว่นต าบล  ลกูจา้งประจ าและพนกังานจา้ง        
 ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  มีพนักงานสว่นต าบล   ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
พนักงานจ้างทั่วไป  และจ้างเหมาบริการ  จ านวน   48    คน     แยกได้ดังนี ้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

ส านกังานปลดั อบต. 

1. นางสาวสุคนธา   วงษ์ค าหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นางพิจติรา        มูลวงศ์ หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. นางคนิษฐา        สุดหอม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

4. นายคณพศ        สทุธ ิ นักพัฒนาชุมชน 

5. นายผดุง           สุดหอม บุคลากร 
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6. นางสาวอรฤดี     สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการ 

7. นายสทุิน          วรรณมูล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวเนตรา    กลอนโพธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. นางกัลยาพร      ภูจิตทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

10. นายวรวฒุิ        เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

11. นางสิริกานต์        มาลี ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วิเคราะหน์โยบายและแผน 

12. นางสาวอภิรดี       พลชัยสงค ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 

13. นางสาววราณี       สีหาบุตร คนงาน 

14. นายทวี               สันทัด พนักงานขับรถยนต ์

15. นายทองเลื่อน       อินทร์นอก นักการภารโรง 

16. นางสาววนิดา       มัน่ยนื คนงานทั่วไป 

17. นายนพรัตน์         ไชยะคง คนงานทั่วไป 

18. นางสาวกมลชนก   ใสเสริม คนงานทั่วไป 

19. นายบุญมี            พานิชย ์ ยาม 

20. นายวิวฒัน์           เพียลุ้ย คนงานทั่วไป 

21. นายอดิศักดิ์         ไพบูลย ์ คนงานทั่วไป 

22. นายวชัระ           สุดสอาด คนงานทั่วไป 

กองคลงั 

1. นางลัดดาวลัย์       ข าศิริเจริญสุข ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นางสาววิภาพรณ์    กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
3. นางสาวสุภาพรรณ์   เขียวสุภาพ เจ้าพนักงานพัสด ุ
4. นางสาวพลัลภา      นนทภา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช ี
5. นางสาวนุชชุลี        วงษ์ศรีเทพ คนงานทั่วไป 
6.  นายกุศล             สนัทา คนงานทั่วไป 
7. นายพชิิตชัย          ใสจูง คนงานทั่วไป 
8. นางสาวสุพัสษณี    นิยม คนงานทั่วไป 

กองชา่ง 

1. นายปริญญา         พาละเอ็น ผู้อ านวยการกองชา่ง 

2. นายพจนารถ        ราชมุณีสุข นายช่างโยธา 

3. นายศุภกานต์       นิทัศน ์ ผู้ช่วยช่างโยธา 

4. นายมนัส             ภาวะโคตร คนงานทั่วไป 

5. นายชิตศณุ           ไสบาล คนงานทั่วไป 

6. นายอัฐพล           สันหนงั คนงานทั่วไป 

7. นางสาวสุภาพร     หล้ามาชน คนงานทั่วไป 
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ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

1. จ่าเอกสุภัช           สีราบวั รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการ 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

 2. นางพชัรินทร์         มาตย์วิเศษ นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาวนิตยา        ค้ าชู ครูผู้ดูแลเด็ก 

4. นางรัตติยา           เชาว์ชืน่ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

5. นางค าพอง          ชัยโทนุย ผู้ดูแลเด็ก 

6. นางเสถียร          ผิวสอาด ผู้ดูแลเด็ก 

7. นางสาวหนูคล้าย   ภาวะโคตร ผู้ดูแลเด็ก 

8. นางณัฐณิชากร     สุดสอาด ผู้ดูแลเด็ก 

9 นางเรียมทรัพย์    สุดแท ้ คนงานทั่วไป 

10. นางสาวจฑุามาศ   ท้าวพรม คนงานทั่วไป 
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-งานก่อสร้าง ออกแบบ
และควบคมุอาคาร 
-งานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

-งานการเงินและบญัช ี
-งานพัฒนาจัดเก็บรายได ้
-งานทะเบียนทรัพย์สิน 
   และพัสด ุ

                       โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 

 
                                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานบริหารงานท่ัวไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานสวัสดิการและ 
  การพัฒนาสังคม 

- งานบริหารงานการศึกษา                              
- งานกิจการโรงเรยีน 
- งานส่งเสริมการศึกษา   
   ศาสนา และวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายสภา อบต. 

รองนายก อบต. 
 

เลขานายก อบต. 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา  อบต. 

รองนายก อบต. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สมาชิกสภา  อบต. 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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รายไดข้ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนอื 

รายได้ประจ าปีงบประมาณปี  2556 (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) รวมทั้งสิ้น   จ านวน    22,794,514.90     บาท 

1. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง                            จ านวน        614,567.34     บาท 
   1. หมวดภาษีอากร  
ภาษีบ ารุงท้องที ่ 73,080.57 
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 68,734.75 
ภาษีป้าย 6,280.00 
อากรฆ่าสตัว ์ - 
   2.ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
  -ค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสตัวแ์ละจ าหนา่ยเนื้อ - 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,920.50 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 123,760.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู 4,000.00 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานท่ีเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 2,140.00 
ค่าธรรมเนียมปดิประกาศโอนมรดก 130.00 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณชิย ์ 1,180.00 
ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม - 
  -ค่าปรับ  
ค่าปรับผู้กระท าความผดิกฎหมายสาธารณสุข - 
ค่าปรับผู้กระท าความผดิกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น - 
ค่าปรับผดิสญัญา - 
ค่าปรับอื่นๆ 1,500.00 
  -ค่าใบอนุญาต  
ค่าใบอนุญาตรับการเก็บขนสิ่งปฏกิูลหรือมลูฝอย - 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าท าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 600.00 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 480.00 
ค่าใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 280.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 940.00 
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 20.00 
   3.รายได้จากทรัพย์สิน  
ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี - 
รายได้จากการเช่าครภุัณฑ ์ 160.00 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 139,963.11 
ค่าจ าหน่ายพสัดุช ารดุประจ าปี 2555 207.00 
   4.รายได้เบด็เตล็ด  
ค่าขายแบบแปลน 85,900.00 
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 102,291.41 

1.    รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้                        จ านวน    15,527,903.56   บาท 
  ภาษีสุรา 1,018,919.64 
  ภาษีสรรพสามติ 2,225,415.93 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,063,851.90 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 2,805,581.57 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 250,191.05 
  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน 761,146.00 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 369,191.76 
  ค่าภาคหลวงแร ่ 33,605.71 
  ค่าธรรมเนยีมน้ าบาดาล - 
       3.   เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                                                จ านวน    6,652,044.00     บาท 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายได้ขององคก์ารบรหิารสว่นแคนเหนอื  ปงีบประมาณ   2555 - 2556 
 

รายได้ 
 

ปี 2555 ปี 2556 สัดส่วนรายได้ 
  เพ่ิมข้ึน ลดลง 

1.อบต.จัดเก็บเอง 461,422.12 614,567 153,145.22 - 
2.ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ 12,388,327.72 15,527,903.56 3,139,575.84 - 
3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 7,188,010.00 6,652,044 - 535,966 

รวม 20,037,759.84 22,794,514.56 3,292,721.06 535,966 
 

    ข้อมลูรายได้องค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบา้นไผ ่   จงัหวดัขอนแกน่ 

 
รายการ ปงีบประมาณ 

2554 
ปงีบประมาณ 

2555 
ปงีบประมาณ 

2556 

ก. รายไดจ้ากภาษอีากร    
หมวดภาษอีากร    
  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 72,472.70 72,587.51 73,080.57 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 55,315.00 67,392.85 68,734.75 
  ภาษีสุรา 908,261.83 995,856.19 1,018,919.64 
  ภาษีสรรพสามติ 2,188,178.77 1,789,379.78 2,225,415.93 
  ภาษีการพนัน - - - 
  ภาษีป้าย 4,320.00 5,484.00 6,280.00 
  ค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเลื่อน - - - 
  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด่ิน 684,770.00 986,941.00 761,146.00 
  อากรฆ่าสัตว ์ - - - 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 2,255,115.01 2,571,298.53 2,805,581.57 
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 5,061,392.01 5,618,598.45 8,063,851.90 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 54,013.77 79,872.35 250,191.05 
  ค่าภาคหลวงแร ่ 28,561.47 5,751.82 33,605.71 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 292,905.98  340,629.60 369,191.76 
  ค่าธรรมเนยีมผู้ใช้น้ าบาดาล - - - 

รวม 11,605,306.54 12,533,792.08 15,675,998.88 
ข.  รายไดท้ีม่ใิชภ่าษอีากร    

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต    
  ค่าธรรมเนยีมการพนันเพิ่ม 20.00 - - 
  ค่าธรรมเนยีมเก็บขนขยะมูลฝอย 121,190.00 122,680.00 123,760.00 
  ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบียนพานิชย์ 1,500.00 760.00 1,180.00 
  ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตใช้สถานที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 3,740.00 2,140.00 2,140.00 
  ค่าธรรมเนียมปิดประกาศเรื่องโอนมรดก 120.00 40.00 130.00 
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ข้อมลูรายจา่ยองค์การบริหารสว่นต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแก่น 

 

รายการ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

 2554 2555 2556 

หมวดรายจา่ย    
รายจ่ายงบกลาง 686,918.00 687,930.00 580,695.00 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 4,014,577.00 5,502,011.00 5,856,549.00 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว 928,320.00 1,118,668.00 1,240,200.00 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 6,354,636.79 6,967,662.41 7,866,675.15 

หมวดเงินอุดหนุน 2,600,732.60 2,480,616.77 1,814,107.69 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 729,170.00 682,207.00 1,108,000.00 

ค่าสาธารณูปโภค 165,377.96 218,702.53 246,990.94 

รายจ่ายอื่น 579,500.00 191,500.00 32,000.00 

รวม  16,304,330,.48 17,657,773.71 18,745,217.78 

รายการ ปงีบประมาณ 
2554 

ปงีบประมาณ 
2555 

ปงีบประมาณ 
2556 

  ค่าปรับผิดสัญญา - - - 
  ค่าปรับอื่นๆ 1,300.00 1,200.00 1,500.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าท าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 800.00 880.00 600.00 
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 480.00 300.00 480.00 
  ค่าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 5,568.00 8,512.00 3,860.50 
 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ - 190.00 280.00 
 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ - - 20.00 
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ    
 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 36,422.89 62,570.55 139,963.11 
 ค่าเช่าครุภณัฑ ์ 5,016.00 2,020.00 160.00 
รายได้จากทรัพยส์ินอ่ืน - - 207.00 
หมวดเงนิอดุหนนุ    
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,796,609.00 7,188,010.00 6,652,044.00 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็    
ค่าขายแบบแปลน 46,200.00 32,300.00 85,900.00 
เงินท่ีมีอุทิศให ้ - - - 
เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษ ี - - - 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ - - - 

ค่าธรรมเนียมสมัคร   อบต. - - - 

ค่าจ าหน่ายครุภัณฑ์ถังประปาทองแชมเปญ - 11,000.00 - 

ค่าระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 69,586.61 39,913.21 - 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 15,114.00 27,452.00 102,291.41 

รวม 7,107,666.50 7,503,967.76 7,118,516.02 

รวมรายไดท้ั้งสิน้ 18,712,973.04 20,037,759.84 22,794,514.90 
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2.3  ผลการพฒันาทอ้งถิน่ในระยะทีผ่า่นมา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  
2540  การพัฒนาในระยะแรกเน้นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นความต้องการส่วนใหญ่ของชาวบ้าน ต่อมามีการพัฒนาในทุกๆ 
ด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ทั้งนี้ใน
การพัฒนาในระยะที่ผ่านมามีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ เพราะยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 

 

*********************** 
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สว่นที ่  3 
ผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปทีีผ่า่นมา 

------------------------- 
 
  ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ พ.ศ.2550 ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนเท่าท่ีควรอันเนื่องมาจากมีแผนงาน  โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก   และมีรายได้
ทั้งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง        ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การ
บริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน   แต่ส่วนหนึ่ง 
ก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  โดยมีโครงการและการจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่างๆ 
ดังนี้  

1.  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
      ได้พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

ด้านอื่นๆให้ประสบความส าเร็จ  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น     735,936.07   บาท      ปรากฏตามโครงการ ดังนี้ 
1. ค่าซ่อมแซมถนนภายในต าบล     จ านวนเงิน      255,000.00 บาท 
2. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นล าห้วยดอนอ้อมแก้วบ้านแคนเหนือ ม.1  จ านวนเงิน 50,000.00 บาท 
3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่     จ านวนเงิน     152,977.00 บาท 
4. ค่าซ่อมแซมระบบประปาบ้านลิ้นฟ้า  ม.8   จ านวนเงิน 13,000.00 บาท 
5. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.9  จ านวนเงิน  55,959.07   บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าหลวง  ม.4  จ านวนเงิน 82,000.00 บาท 
7. ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าว     จ านวนเงิน   27,000.00 บาท 
8. โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านหนองคูณ  ม.3   จ านวนเงิน 50,000.00 บาท 
9. โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านโคกกลาง  ม.9   จ านวนเงิน 50,000.00 บาท  
  
2.  การพฒันาคนและสงัคมทีม่ีคณุภาพ 
ได้มีการพัฒนาคนภายในต าบลทั้งในด้านของจิตใจ  ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม    

ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้   โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น   3,612,280.14   บาท  ดังนี้   
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   จ านวนเงิน 191,716.00 บาท 
2. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก    จ านวนเงิน  36,000.00 บาท 
3. ค่าวัสดุกีฬา      จ านวนเงิน 67,314.00 บาท 
4. ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษา    จ านวนเงิน  38,960.00 บาท 
5. ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวนเงิน 516,735.62 บาท 
6. ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1  จ านวนเงิน   36,426.96 บาท 
7. ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ม.5 จ านวนเงิน   46,545.56 บาท 
8. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1  จ านวนเงิน   207,270.00 บาท 
9. ค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ม.5  จ านวนเงิน 264,845.00 บาท 
10. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.(ค่าอาหารกลางวัน)  จ านวนเงิน         882,000.00 บาท  
11. ค่าใช้จ่ายในพิธีการศาสนา/รัฐพิธี   จ านวนเงิน    1,500.00 บาท 
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่    จ านวนเงิน 419,100.00 บาท 
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา  จ านวนเงิน     5,450.00 บาท 
14. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต.แคนเหนือ  จ านวนเงิน 248,807.00 บาท 
15.  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่(ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ)  จ านวนเงิน 40,000.00  บาท 
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16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับงานประเพณี จ านวนเงิน   90,000.00 บาท 
17. อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์เทศกาลไหม  จ านวนเงิน     3,000.00 บาท 
18. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา จ านวนเงิน   130,000.00 บาท 
19. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่ งานรัฐพิธี จ านวนเงิน      5,000.00 บาท 
20. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์งดเหล้า งดอบายมุขในงานศพ จ านวนเงิน         5,000.00 บาท 
21. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   จ านวนเงิน     70,000.00 บาท 
22. เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน  จ านวนเงิน      135,000.00 บาท 
23. อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์ อ.บ้านไผ่ ตามโครงการโรคพิษสุนัขบ้า จ านวนเงิน  20,000.00   บาท 
24. อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.บ้านไผ่ โครงการบริจาคโลหิต    จ านวนเงิน     10,000.00 บาท 
25. อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ HIV  จ านวนเงิน     20,000.00 บาท 
26. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวนเงิน   101,610.00 บาท 
27. อุดหนุนโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 

   จ านวนเงิน   20,000.00 บาท 

3. การพฒันาด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ได้ให้ความส าคัญกับคนในชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ       ตลอดจน 

ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 233,316.00 บาท      
ดังนี้  

1. โครงการ อบต.พบประชาชน    จ านวนเงิน   19,810.00 บาท 
2. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวนเงิน   62,000.00  บาท 
3. ค่าจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว    จ านวนเงิน   99,840.00 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนฯ  จ านวนเงิน   51,666.00 บาท  

4. การพฒันาเมืองและชมุชนน่าอยู่ 
ได้พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเรื่อยมา  เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ให้ 

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตลอดจนพัฒนาให้เป็นต าบลที่น่าอยู่  ปลอดอบายมุข  อาชญากรรม  รวมทั้งป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่างๆ    โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น     319,035.00    บาท     ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน  จ านวนเงิน      57,195.00 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยฯ  จ านวนเงิน     121,170.00 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  จ านวนเงิน     15,720.00 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันความปลอดภัยทางถนน จ านวนเงิน      18,600.00 บาท 
5. ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ   จ านวนเงิน      10,000.00 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดินฯ  จ านวนเงิน      37,650.00 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสรุปผลด าเนินงาน 1 ปี จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเก่ียวฯ จ านวน 5,500.00 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจขับขี่ปลอดภัย จ านวนเงิน       8,200.00  บาท  
9. อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอบ้านไผ่  จ านวนเงิน      45,000.00 บาท 

 
5. การพฒันาด้านเศรษฐกจิชมุชน  การค้า  และการลงทุน 

ได้สนับสนุนส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล     ครอบครัว    และชุมชน 
ท้องถิ่นในด้านส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะส่งเสริมสนับสนุนเพิ่ม
ทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพให้มีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน   เช่น  อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในต าบล  
ฯลฯ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ และพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น  โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น  28,680.00   บาท   ดังนี้ 
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1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน   15,000.00 บาท 
2. วัสดุการเกษตร     จ านวนเงิน   13,680.00 บาท 

6. การพฒันาด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ได้พัฒนาในด้านของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับคืน 

ความอุดมสมบูรณ์ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ดยได้จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน   เช่น   การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล   การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ    โดยใช้
งบประมาณท้ังสิ้น   224,821.00   บาท      ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย   จ านวนเงิน      57,256.00 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย    จ านวนเงิน    160,300.00 บาท 
3. โครงการท าความสะอาด อบต.ตามโครงการสร้างนิสัยรักความสะอาด  จ านวนเงิน 7,265.00  บาท 

 
7. การพฒันาด้านการบรหิารจดัการ 

มีระบบและกลไกการท างานระบบการบริหารจัดการระบบงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลงาน 
และผลการให้บริการแก่ประชาชนได้ท้ังด้านความพึงพอใจ  และต้นทุนการด าเนินงาน  โปร่งใส  มีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและประชาชนมากขึ้น  โดยได้มีการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆมากมาย  เช่น การพัฒนาด้านบุคลากร    การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี     โดยการปรับปรุงการให้บริการประชาชนในการช าระภาษี       โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น   
7,132,336.80  บาท   ดังนี้ 

1. เงินส ารองจ่ายกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  
จ านวนเงิน     3,020.00 บาท 

2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวนเงิน   257,552.00 บาท 
- สมทบกองทุน กบท.              147,500.00  บาท 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          55,552.00   บาท 
- เงินทุนการศึกษา         54,500.00 บาท 

3. งบบุคลากร        (เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) + เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล + ลูกจ้างประจ า  + 
พนักงานจ้าง + เงินประจ าต าแหน่ง + เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ + เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง)     จ านวนเงิน 3,852,523.00 บาท 

4. ค่าสาธารณูปโภค      (ค่าไฟฟ้า+โทรศัพท์+ไปรษณีย์+บริการทางด้านโทรคมนาคม+น้ าประปา) 
     จ านวนเงิน   115,864.31 บาท 

5. ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.++ค่าเช่าบ้าน+ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯลฯ  จ านวนเงิน 135,478,.00 บาท 

6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์    จ านวนเงิน            96,729.99 บาท 
7. ค่าวัสดุต่างๆ(วัสดุส านักงาน+งานบ้านงานครัว+เชื้อเพลิงและหล่อลื่น+โฆษณาและเผยแพร่+วัสดุ

คอมพิวเตอร์+วัสดุเพื่อการบริโภค)  จ านวนเงิน   502,691.00 บาท 
8. ค่าลงทะเบียนอบรม      จ านวนเงิน     39,000.00 บาท 
9. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ   จ านวนเงิน   45,126.00 บาท 
10. เงินค่าจ้างเหมาบริการ(ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ) จ านวนเงิน 648,700.00บาท 
11. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวนเงิน      24,100.00 บาท 
12. ค่าเลี้ยงรับรอง    จ านวนเงิน       8,675.00 บาท 
13. ค่าจัดท าวารสาร/รับวารสาร(หนังสือพิมพ์) จ านวนเงิน      39,810.00 บาท 
14. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร  จ านวนเงิน     116,550.00 บาท 
15. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   จ านวนเงิน     422,129.00  บาท 

  

20  



 

16. โครงการประชุมประจ าเดือนระดับต าบล จ านวนเงิน      11,625.00 บาท 
17. ค่าธรรมเนียมต่างๆ    จ านวนเงิน        4,621.50 บาท 
18. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเสวนาและชมนิทรรศการฯ จ านวนเงิน        24,200.00 บาท  
19.  ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้บริหาร สมาชิก อบต.เลือกตั้งใหม่ จ านวนเงิน 28,500.00 บาท 
20. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  จ านวนเงิน 52,950.00 บาท 
21. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี   จ านวนเงิน     320,000.00  บาท 
22. อุดหนุน อบต.บ้านไผ่(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ)  จ านวนเงิน   25,000.00 บาท   
23. โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันฯ จ านวนเงิน        99,940.00  บาท 

 
 

****************************** 
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บทที ่ 4 
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

----------------------------- 
 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา  ( พ.ศ.  2552  –  2556 )   เป็นการก าหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จะเป็นไปใน 
ทิศทางใด  และเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล  3  ปี  ( พ.ศ. 2558  –  2560 )   ว่าม ี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 

4.1 วสิยัทัศน ์(Vision) 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น   ดังนี้ 

            “ พัฒนาคน  พัฒนาหมู่บ้าน  และพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความเจริญในทุกๆด้าน เพ่ือความมั่นคงท่ียั่งยืน” 
 

4.2 ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



 

 
 
4.3 แนวทางการพฒันาท้องถิน่ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 การพัฒนาด้านการ
คมนาคมขนส่ง  และระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

1.1.1 ด้านก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงถนน สะพาน  
ทางเท้า  และท่อระบายน้ า1.1.1.1 ก่อสร้างถนน 
1.1.1.2 ก่อสร้างท่อ/ร่องระบายน้ า 
1.1.1.4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
1.1.1.5 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ/ร่องระบายน้ า 
1.1.1.6  ก่อสร้าง / ปรับปรุงสะพาน 

 1.1.2  ขุดสระน้ าต่างๆ ขุดลอก,ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
1.1.2.1 ก่อสร้างชลประทาน/ฝายน้ าล้น 
1.1.2.2 ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร 
1.1.2.3 ขุดลอกล าห้วย 
1.1.2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
1.1.2.5 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

 1.1.3 การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
1.1.3.1 ขยายเขตไฟฟ้า 
1.1.3.2  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า 
1.1.3.3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
1.1.3.4 ขยายเขตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

 1.1.4 ก่อสร้างและขยายเขตประปา 
1.1.4.1 ก่อสร้างและขยายเขตประปา 
1.1.4.2 ก่อสร้างระบบประปาถังสูง 
1.1.4.3 ซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบประปา 

 1.1.5 การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ 
1.1.5.1 ก่อสร้างหอกระจายเสียงประจ าศูนย์  ศสมช. 
1.1.5.2 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
1.1.5.3  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
1.1.5.4  แบ่งแยกหมู่บ้าน 
1.1.6.5 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆประจ าหมู่บ้าน 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 
2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

2.1  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก
ระดับ  ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

2.1.1  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ 
2.1.2  ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

2.2  อนุรักษ์  สืบสาน  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 

2.2.1  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย 
2.2.2  รณรงค์สร้างจิตส านึกในด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม 
2.2.3  ส่งเสริมท านุบ ารุง พุทธศาสนา 
2.2.4  ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมประเพณีไทย 

2.3  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการด้านสาธารณสุข  การ
ป้องกันและควบคุมโรค  การ
รักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสมรรถนะ
ทางด้านร่างกายและจิตใจให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

2.3.1  ส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริม
สุขภาพ  ( To be number one ) 
2.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมลูฐาน 
2.3.3  ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  และโรคต่างๆ 
ที่เป็นอันตราย 
2.3.4  ส่งเสริมการออกก าลังการเพ่ือ
สุขภาพ 
2.3.5  คืนสายตา  แก่ผู้สูงอายุภายในต าบล 
2.3.6  รณรงค์  ลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด 

2.4  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยการแพทย์
ทางเลือก  การแพทย์พ้ืนบ้านและ
สมุนไพร 

2.4.1  ส่งเสริมเวชภัณฑ์การแพทย์บริการ
ประชาชน 
2.4.2  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 

2.5  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน
การกีฬาเพ่ือสร้างนิสัยรักการกีฬา  
กติกาสังคมและสร้างโอกาสให้
เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

2.5.1  ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและ
สวนนันทนาการ 
2.5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุก
ระดับ 
2.5.3  ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายภายใน
ต าบล 

 

  24 



 

 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 

3.   ยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3.1  เสริมสร้างขีดความสามารถของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  โดยกรมส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชน 

3.1.1  การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ภายในต าบล 
3.1.2  การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์  ในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆภายในต าบล 

 3.2  สงเคราะห์  และช่วยเหลือแก่ผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่
อาศัยและการด าเนินชีวิต 

3.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 
3.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.2.3  สงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต 
3.2.4  บ้านท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชัน 
3.2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส 
 

 3.3  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในต าบล 
3.3.2  สนับสนุนพันธุ์พืช  พันธุ์ปลา  และวัสดุ/
อุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร 
3.3.3  ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆภายในต าบล 
 

4.   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

4.1  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่น 

4.2.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่น 
4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนหนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 

 4.2  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบการรักษาความปลอดภัย  ให้
เมืองและชุมชนปลอดภัย  ปลอดยา
เสพติดและอบายมุขโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม 

4.3.1 โครงการลดอุบัติเหตุ 
4.3.2 การเพ่ิมศักยภาพ อปพร./สนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / 
ต ารวจ 
4.3.3 ชุมชนเข้มแข็ง/มวลชนสัมพันธ์ 
4.3.4 สนับสนุนโครงการต ารวจบ้าน 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
การค้าและการลงทุน 

5.1 พัฒนา  และส่งเสริมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ  การ
บรรจุภัณฑ์และการตลาด 

5.1.1 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
5.1.2 ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ) 

 5.2 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขัน
ได้ 

5.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการ 
6.  ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

6.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์  
พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน 

5.1.1 รณรงค ์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างส านึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลแคนเหนือ 
6.1.3 สวนสาธารณะประจ าต าบล 
6.1.4 การจัดระเบียบหมู่บ้านและจัดระเบียบ
สังคม 

 6.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ดินให้อุดมสมบูรณ์ 

6.2.1 การแก้ไขปัญหาดินเค็ม 

 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

6.3.1 ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย/บ่อดักไขมัน 
6.3.2 จัดหารถเก็บขยะในพ้ืนที่ต าบลแคนเหนือ 
6.3.3 บริการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ต าบลแคนเหนือ 

 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

6.4.1 ก่อสร้างศาลาพักร้อน (บริเวณหนองแวง
สาธารณประโยชน์ 
6.4.2 จัดหาแพล่องในหนองน้ าหนองแวง
สาธารณประโยชน์ 
6.4.3 จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

7.1  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ 

7.1.1 งบประมาณ , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
7.1.2 ค่าวัสดุ 
7.1.3 ค่าครุภัณฑ์ 
7.1.4 จ้างเหมาบุคคล 
7.1.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
7.1.6 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์พร้อม
จัดหาคอมพิวเตอร์ 
7.1.7 จัดให้มีทุนการศึกษาปริญญาโท – ตรี แก่ 
ผู้บริหาร  สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน  
พนักงานจ้าง อบต.   
7.1.8 จัดหาที่ดิน 
7.1.8 อบต.เคลื่อนที่ 
7.1.9 จัดให้มีการประชุมต่างๆ  
7.1.10 จัดให้มีค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน 
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4.4   นโยบายการพฒันาจงัหวดั 
 

จงัหวัดขอนแกน่ ได้ก าหนดแนวทางการพฒันาจังหวดั เพือ่เป็นยทุธศาสตรใ์นการพฒันาจงัหวัด ดงันี้ 
                                      
 1.    วสิยัทัศน์การพฒันาจังหวดัขอนแกน่ 

   "ขอนแกน่เมืองน่าอยู ่   เปน็ศูนยก์ลางเชื่อมโยงเครือข่ายการคา้  การลงทนุ การบริการ และการคมนาคม
ขนสง่ในภูมภิาค สูส่ากล" 

              
2.   เป้าประสงค์การพฒันา   

2.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gpp) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  8 
2.2  ลดจ านวนคนยากจนลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 16  ต่อปี 

                     
 
   ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา   

          ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น    ม ี  7    ดา้น     ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  และ การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 

แนวทางการพฒันาและมาตรการการพฒันา 

1.  การเพิม่ศกัยภาพและโอกาสของคนจนในดา้นการพฒันาอาชีพและรายได้ 
       1.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ และภารกิจ
การช่วยเหลืออ่ืน ๆ ให้กระจายถึงคนจนอย่างทั่วถึง 

  1.2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
  1.3  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้าอย่างครบวงจร 

                  1.4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร 
              

         2.     การสรา้งความเข้มแขง็ใหเ้ศรษฐกจิรากหญา้ 
   1.1  การพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2  การส่งเสริมกากรเข้าถึงแหล่งทุน 
   1.3  การส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   1.4  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนยากจน 

                   1.5  การพัฒนาอาชีพการเกษตรตามศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่ของกลุ่มคนจน  โดยเชื่อมโยง 
กับองค์กรที่เข้มแข็งพัฒนาอาชีพกลุ่มคนยากจนโดยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เข้าถึงกลุ่มคนจนและผู้ด้อยโอกาส 
ตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
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2. พัฒนาระบบคุม้ครองทางสงัคมแก่คนยากจน  และผู้ดอ้ยโอกาสและการบริการพืน้ฐานของรฐั 
 

  3.1  จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มคนจนและผู้ด้อยโอกาส 
                  3.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริการพ้ืนฐานของรัฐให้ถึงกลุ่มคนจนและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 

  3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของชุมชน 
                  3.4  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ 
                  3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของคนจนและผู้ด้อยโอกาส 

          4.    ยกระดบัคณุภาพชวีติคนยากจนและผูด้้อยโอกาสดา้นสุขภาพรา่งกาย สุขภาพจติ และเขา้ถงึการบริการดา้น
สงัคมอืน่  ๆ 

         4.1  พัฒนาการศึกษาและทักษะของเด็กและเยาวชน จากครอบครัวยากจนควบคู่กับการพัฒนามาตรฐาน
อุดหนุนทางการศึกษาในพ้ืนที่ยากจน 
                  4.2  สร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง ให้มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกัน และเกิดความ
สมดุลย์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
                  4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน   ได้รับความคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ    และได้รับบริการ 
ตามเกณฑ์เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

                        
5.ปรับปรงุระบบการบรหิารจดัการภาครฐัทีเ่อื้ออาทรตอ่การแกป้ัญหาความยากจนทีเ่นน้การมสีว่นรว่มของประชาชน 
 

    5.1   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า “แผนชุมชน” ขององค์กรปกครองถิ่นที่มีความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย
คนจนและผู้ด้อยโอกาสในแต่ละพ้ืนที่และด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 

      5.2   ส่งเสเริมและสนับสนุนบทบาทขององค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านพัฒนาอาชีพเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
รวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายในรูปขององค์กรเกษตรกรและระบบสหกรณ์                                

      5.3  เพ่ิมขีดความสามารถและสนับสนุนการท างานของแกนน าอาสาต่าง ๆของชุมชนในการช่วยเหลือ  บรรเทา 
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
                5.4  ปรับกระบวนทัศน์บุคลลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาความ
ยากจนอย่างเป็นเอกภาพ 

      5.5  ปรับปรุงระบบการพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการประเมินผลงาน 
                5.6   ศึกษา  วิจัย   ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีความเชื่อมโยงและมีความ
ต่อเนื่องครอบคลุมเป้าหมายทุกพ้ืนที่                         

  4.5    นโยบายการพฒันาอ าเภอ 
 
             อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่น 
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   4.6  นโยบายการพฒันาของผูบ้รหิารท้องถิน่ 

   1.  จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
   2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆด้าน 

 3.  พัฒนาเรื่องแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภค-บริโภค 
      4.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.  ส่งเสริมจารีต ประเพณี  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
      6.  ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ และการมีงานท า 

 
 
 

     *********************************************** 
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ส่วนที ่5 
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี   พ.ศ. 2558  –  2560    ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือให้วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2557– 2561     
จ านวน  7  ยุทธศาสตร์  โดยให้ล าดับความส าคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน        แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่
มากขึ้น ดังนี้ 

 5.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงล าดับก่อน–หลัง แนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้  

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

           เป้าหมาย 
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐาน    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

       แนวทางการพัฒนา 
       ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก 
และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
       1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน   สะพาน   ทางเท้า   ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
       2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
       3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

     4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

    ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
       2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
       3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

     4.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีุณภาพ 

       เป้าหมาย 
       เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  

       แนวทางการพัฒนา 
       1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
       2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
       3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
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       4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
       5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
       2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 

     3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
  
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  3  การแกไ้ขปญัหาความยากจน                                                          

       เป้าหมาย 
       เพ่ือด าเนินการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า สะดวก รวดเร็ว มีการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
สู่ประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสเชิงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบกลไก
ต่างๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาความยากจน  สิทธิและความเป็นธรรมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  และชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

      แนวทางการพัฒนา 
      1.  เพ่ิมศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
      2.  สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน  และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
      3.  เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน  ในการแก้ปัญหาความยากจน  โดยการส่งเสริมการจัดท า 
แผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
      4.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ตัวชีว้ัด 
       1.  จ านวนคนยากจนในพ้ืนที่ลดลงร้อยละ  10 ต่อปี 
       2.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
       3.  ประชาชนรู้จักวิธีการและการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 

 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  4   การพฒันาเมอืงและชมุชนน่าอยู่ 

       เป้าหมาย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน    ให้มีความม่ันคงทางสังคม  เศรษฐกิจ    และสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือเป็นเมืองที่น่าอยู่  ปลอดอบายมุขต่างและอาชญากรรม 

       แนวทางการพัฒนา 
   1.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 
        2.  การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
        3.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
         4.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
         5.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
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  ตัวชี้วัด 
   1.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
       2.  ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 
         3.  สถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชนลดลง 
         4.  ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน  การค้าและการลงทนุ 

       เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น  
เพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้โดยเฉพาะเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตร    
ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด  

       แนวทางการพัฒนา 
      1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตร 
       2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
       3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
       4.  พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน     

     ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
       2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
       3.  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
       4.  ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาตรฐานและมีมูลค่าสูงขึ้นสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ 
       5.  กลุ่มอาชีพมีการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
                      
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้มและ
การทอ่งเที่ยว 

       เป้าหมาย 
       เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน 
ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ตลอดจนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กับคืน
ความอุดมสมบูรณ์  รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ส่งเสริมละการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

       แนวทางการพัฒนา 
       1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
       2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค. 
       3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
       4.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       2.  จ านวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
       3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย     จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลงตลอดจน 
สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสียให้มีระบบ   
       4.  การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5.  การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ ามีระบบและมีประสิทธิภาพ   

 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 

   เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือมีระบบและกลไกการท างานระบบการบริหารจัดการระบบงบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ   สามารถวัดผลงานและผลการให้บริการแก่ประชาชนได้ทั้งด้านความพึงพอใจ   และต้นทุนการด าเนินงาน  
โปร่งใส  และมีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนมากขึ้น 

  แนวทางการพัฒนา 
       1.  การใช้จ่ายงบประมาณเก่ียวกับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ      
       2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
           4.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารในการพัฒนา 
     
   ตัวชี้วัด 
       1.  การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       2.  การพัฒนาบุคลากรของ อบต.ให้มีความรู้ความสามารถ มีการบริหารจัดการที่ดีด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณ 
       3.  ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
       4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ 
       5.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

                                                                    
 

************************************* 
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สว่นที ่ 6 

การตดิตามและประเมนิผลการน าแผนพฒันาสามปไีปปฏบิัติ 
--------------------------------- 

  การติดตามแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ. 2555 - 2559  และการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดระยองแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น  4  
แนวทางดังนี้ 

  1.  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองโดยการน าแนวทางการพัฒนา  และโครงการในแผนพัฒนาต าบล
สามปี น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงาน
โครงการ 
  2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้
ด าเนินงาน ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นมี
ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 
  3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือองค์กรเอกชนอื่นในการด าเนินงานใน
กรณีท่ีปฏิบัติงานจะต้องเก่ียวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะท างานหรือ
คณะกรรมการ 
  4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
และการด าเนินการตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบลสามปี  และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   
 
หนว่ยงานด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
  ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี       โดยการก ากับดูแลของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารดังนี้ 
  (1)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2)  กองคลัง 
  (3)  กองช่าง 
  (4)  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตามและ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ดังนี้ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ประกอบดว้ย 
 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    
 (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน     
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน     
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 (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน     
  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็น      ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
องคก์รประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่   ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ประกอบด้วย 
1)  นายก อบจ.       ประธานกรรมการ 
2) ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ระดับอ าเภอทุกคน      กรรมการ 
3) เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับอ าเภอทุกคน      กรรมการ 
4) หัวหน้าส านักงานจังหวัด     กรรมการ 
5) ท้องถิ่นจังหวัด      กรรมการ 
6) ปลัด  อบจ.       กรรมการ/เลขานุการ 
7) หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      โดยเชิญประชุม 

ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง  เพ่ือน ายุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ    ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด / จังหวัด    มาร่วมกัน
ก าหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และจัดส่งกรอบยุทธศาสตร์ฯ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

2. พิจารณาให้ความเห็นแผนพัฒนาสามปี     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้มีความสอดคล้องกับ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือไม่     และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าโครงการจากบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลไปพิจารณา   เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจ
หน้าที่(กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปีเสร็จแล้ว  ให้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม) 

3. ตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล      เพ่ือไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกับ 
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. พิจารณาน าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นแต่ไม่ 
อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ฯรวบรวมจัดท าเป็น   “บัญชีโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)” 
 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก    ประธานกรรมการ 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน    กรรมการ 
3. สมาชิกสภา อบจ.ในเขตอ าเภอทุกคน    กรรมการ 
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4. ท้องถิ่นอ าเภอ      กรรมการ 
5. ปลัด อปท.ในเขตอ าเภอทุกคน     กรรมการ 
6. ข้าราชการ อบจ.ที่นายก อบจ. มอบหมาย   กรรมการ 
7. ปลัด อปท.ที่ประธานคณะกรรมการฯคัดเลือก   กรรมการ/เลขานุการ 

 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1. พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ฯ 

หรือไม่ และเสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
2. พิจารณาน าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ฯ 

รวบรวมจัดท าเป็น  “โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล”      จัดส่งให้คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

 
วธิกีารน าแผนไปสู่การปฏบิัต ิ การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปี 

1.  วธิกีารน าแผนไปสู่การปฏบิตัิ 
- ก าหนดให้ส่วนราชการต่าง  ที่รับผิดชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

2.  วธิกีารตดิตามผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏบิัติ 
2.1  การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
2.2 วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จ  และล้มเหลว  ของแผนงาน / โครงการ มี  3 ระดับ   คือ 

(1) ผลผลิต  เป็นการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความ พึงพอใจ 
(2) ผลลัพธ์  ผลที่เกิดจากผลผลิต  ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของ 

แผนงาน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ 
(3) ผลลัพธ์สุดท้าย  ผลของโครงการแต่ละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย  ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.  การก าหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติตามและประเมินผล  ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผล   ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
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กระบวนการจดัท าและประสานแผนพฒันาสามป ี 

 
คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
-จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด โดยเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเพื่อร่วมกัน 
  ก าหนดกรอบยุทธศาสตรฯ์ 
-จัดส่งกรอบยุทธศาสตร์ฯ ให้ อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภายในเดือน  มีนาคม 
 
 
 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาสามปีของตนเอง 
-เทศบาล/อบต.ส่งแผนพัฒนาที่ประกาศใช้แล้วให้ คกก. ประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ (อบจ.ส่งแผนพัฒนาที่ประกาศใช้แล้วให้  
  คกก.ประสานแผนฯระดับจังหวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภายในเดือน  มิถุนายน 
 
 
 
 
  คกก.ประสานแผนฯระดับอ าเภอ 
-พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาล/อบต. ว่าสอดคลอ้งกับกรอบยุทธศาสตร์หรือไม่ และเสนอความเห็นต่อ 
   คกก.ประสานแผนระดับจังหวัด 
-จัดท าบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล และ อบต.เสนอต่อ คกก.ประสานแผนฯระดับจังหวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแผนพัฒนาจากผู้บรหิารท้องถิ่น 
 
 
 
 
คกก.ประสานแผนฯระดับจังหวัด 
-พิจารณาให้ความเห็นแผนพัฒนาของ อปท.ว่าสอดคล้องกับกรอบยทุธศาสตรฯ์หรือไม่ 
-ให้ อบจ.น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล/อบต. ไปพิจารณาเพื่อบรรจไุว้ในแผนพัฒนาของ อบจ. ตามอ านาจหนา้ที่ 
-พิจารณาน าโครงการทีเ่กินศักยภาพของ อบจ.หรือเป็นโครงการทีม่คีวามจ าเป็นแต่ไม่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของ อบจ.และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ฯรวบรวมจดัท าเป็นบญัชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กบจ. 
ระยะเวลาด าเนินการ  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแผนพัฒนาจาก คกก.ประสานแผนฯระดับอ าเภอ หรือ อบจ. 
 
 
 
 
 
 
อปท.เห็นด้วยกับความเห็นของ คกก.     อปท.ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ คกก. 
ประสานแผนพัฒนาฯระดับจังหวดั     ประสานแผนพัฒนาฯระดับจังหวดั 
-ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาสามป ี     -ช้ีแจงเหตุผลให้ คกก.ประสานแผนฯระดับ 
        จังหวัดทราบ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
 ถนน คสล. 
1 -ก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านแมส่มจิตร – บ้านพ่อธง  

ม.1 
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
4  300  0.15 ม.  660,000 

อบต. 
 - - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
กองช่าง 

2 -  ก่อสร้างถนน  คสล. สายรอบนอกโรงเรียน – ยุ้งฉาง  
ม.1                                                                          

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  800  0.15 ม 
 

1,760,000 
อบต./อบจ. 

1,760,000 
อบต./อบจ. 

1,760,000 
อบต./อบจ. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

อบต., อบจ. 

3 -  ก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านพ่อธง – บ้านพ่อหา   
ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  150  0.15 ม. - - 330,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

4 - ก่อสร้างถนน คสล.สายกกแดงเชื่อมบ้านดอนหมากพริก 
ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  780  0.15 ม. - - 1,716,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

5 - เสริมผิวถนน คสล. สายทางบ้านพ่อสวาท – บ้าน 
นางสุบรร ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  70  0.15 ม. - - 115,500 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

6 -  ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นพ่อเทียบ – บ้านพ่อส่วน 
ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  40  0.15 ม. - - 66,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

7 -  ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นยายใจ – ดอนปู่ตา  
   ม.2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  150  0.15 ม. 330,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

8 - ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมนึก –  
บ้านนางมณีรตัน์ ม.2 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  50  0.15 ม. - 115,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบา้นไท-ศูนย์สาธติ
การเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง ม.2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  300  0.15 ม. - - 660,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

10 -  ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบา้นนายบุญมี  ม.2 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  35  0.15 ม. - - 77,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
11 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสันติ –ดอนปู่ตา ม.2 

 
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
4  100  0.15 ม. 

 
- - 220,000 

อบต. 
ราษฎรสามารถใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
กองช่าง 

12 -ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  50  0.15 ม. - - 82,500 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

13 -เสริมผิวถนน คสล.  จากบ้านนางศรีดา –บ้านนางญวน  
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  20  0.15 ม. 33,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

14 -ก่อสร้างถนน คสล.  จากบา้นนายแป ้– หนองโก  ม.3 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  100  0.15 ม. - 165,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

15 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเพ็ง – บ้านนายอุทัย  
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  100  0.15 ม. - - 165,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

16 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสมบัติ –บ้านนางทุมมา  
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  80  0.15 ม. - - 132,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

17 -  ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลากลางบ้าน-ถนนรอบ
หมู่บ้าน ม.4 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  40  0.15 ม. 
 

- 88,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

18 -  ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพิชัย บุญสิงห-์บ้าน
นายทองสุข ม.4 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  30  0.15 ม. 
 

- - 66,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

19 -ก่อสร้างถนน คสล.จากประปาข้างโรงเรียน – ถนน
รอบหมู่บ้าน ม.4 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  50  0.15 ม. 
 

- - 110,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

20 - ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสง ไสวด ี-  ถนน
รอบหมู่บ้าน  ม.5  

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  70 0.15 ม. 
 

154,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
21 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายพรมมา –  สี่แยก ม.5 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
3  50  0.15 ม. 82,500 

อบต. 
- - ราษฎรสามารถใช้

สัญจรไปมาได้สะดวก 
กองช่าง 

22 -  ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายนิคม  พลชัยสงค์ – 
บ้านนายบุญมี  สมีดี  ม.5                                                                             

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  60 0.15 ม. 
 

132,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

23 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านแมล่ะเอียด – สี่แยก
หนองตากล้า ม.5 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  50  0.15 ม. - 82,500 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

24 - ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านแม่กลม  พรมนอก  – 
บ้านแม่ซ้อน  สุดเหลือ    ม.5                                                                      

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  30 0.15 ม. 
 

- 
 

- 49,500 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

25 - ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายทองดี-ล าห้วย เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  35 0.15 ม. 
 

- - 77,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

26 - ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายจันทร์  พืชผักหวาน  
– บ้านนายยวน  เวียงไกร  ม.5                                                                      

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  40 0.15 ม. 
 

- 
 

 - 88,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

27 - ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมูบ่้าน  ม.5  
                                                                                 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  900  0.15 ม. 
 

 - - 1,980,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

28 -  ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน ม.6                                        เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  700 0.15 ม. 1,540,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

29 -  ก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านนางกองสี – บ้านนาง
ดวงกมล    ม.6                                                            

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  90 0.15 ม. - 148,500 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

30 -ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรยีน – บ้านนายทอง
เพ็ชร ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  100 0.15 ม. - - 165,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
31 -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางกองสี ม.6 

 
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
3  200 0.15 ม. - - 330,000 

อบต. 
ราษฎรสามารถใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
กองช่าง 

32 -  ก่อสร้างถนน  คสล.  สายข้างก าแพงวัด – ห้วยรัง 
ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  200  0.15 ม. 
 

- - 440,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

33 -  ก่อสร้างถนน คสล  จากบ้านหนองเจ้าเมือง – บ้าน
หนองตับเต่า ต าบลป่าปอ   ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

6 4,000  0.10
ม. 

 

13,200,000 
อบจ. 

ส.ส.,ส.จ 

13,200,000 
อบจ. 

ส.ส.,ส.จ 

13,200,000 
อบจ. 

ส.ส.,ส.จ 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

34 -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางนิดาวรรณ  ตลอดซอย 
ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  92 0.15 ม. - - 151,800 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

35 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอุ่น นิลสมบรูณ์ – 
บ้านนางจ าปี ม.7 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  100  0.15 ม. 
 

165,000 - - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

36 -ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายมุง – บ้านนางยวน  
ม.7 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  60  0.15 ม. 
 

132,000 - - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

37 -ขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน ม.7 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

100  1  0.15 ม. 
 

- 50,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

38 -ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นพ่อช่วง ม.7 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  60  0.15 ม. 
 

- - 99,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

39 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวนัเชา-บ้านนายจ่อย 
ขามกิ่ง ม.7 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  120  0.15 ม. 
 

- - 198,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

40 -ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเคลือบ–บ้านนางพิมใจ 
ม.7 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  60  0.15 ม. 
 

- - 99,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
41 -ก่อสร้างถนนคสล.ข้างบ้านนางบุญ  ม.8 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
4 30  0.15 ม. 

 

66,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

42 -ก่อสร้างถนนคสล.หน้าบ้านนางอรุณ  ม.8 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4 30  0.15 ม. 
 

- 66,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

43 -ก่อสร้างถนนคสล.จากหน้าโรงงาน – วัดป่าบ้านดอน  
ม.8 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4 350  0.15 ม. 
 

- - 770,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

44 - ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านายสดุใจ – บ้านนายชัยยา 
ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4 350  0.15 ม. 49,500 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

45 -  ก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านนายบุญสม - บ้าน 
แม่ทองข า ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  15  0.15 ม. 
 

- - 24,750 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

46 -  ก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านนางทองอินทร์ –   
บ้านนางปัดตานี  ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3 60  0.15 ม. 
 

- - 99,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

47 -  ก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านนายบัวลอง –   บ้าน
นายทองสุข  ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3 25  0.15 ม. 
 

- - 41,250 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

48 -  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายผิวจราจรข้างละ  
1  เมตร   สายทางเข้าวัดป่า  ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

3  600  0.15 ม. - - 990,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
บกุเบกิถนน,ถนนหนิคลกุ,ถนนลกูรงั,ก่อสรา้งถนนดนิ,และปรบัปรงุซอ่มแซมถนน 
1 -ลงลูกรังจากปากทางบ้านหนองขีเ้ห็น ต.บ้านหัน –   

นานายวิสันต์ ม.1 
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
3  200  0.10 ม. - - 13,590 

อบต. 
ราษฎรสามารถใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
กองช่าง 

2 -ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านแคนเหนือ - บ้าน
หนองขี้เห็น ต.บ้านหัน อ.โนนศลิา ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  700 ม. - - 15,750 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

3 - ลงลูกรังสายหนองบักเขือ ม.1 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในโรงเรียน 

5  3,000  0.10 ม. - - 300,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

4 -ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่ สายทางนา ผอ.
สมบูรณ์  ชัยนาม – นานางเที่ยง  ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  300  0.80 ม. - - 55,680 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

5 - ลงหินคลุกจากบ้านดอนหมากพริก –บ้านโนนสวรรค์ 
ต.หนองน้ าใส  ม.2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

6  1,500  0.15 ม. 720,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

6 - ลงหินคลุก  จากปากทางดอนปูต่า – หนองตอกเกี้ย   
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  2,500  0.10 ม. 
 

1,000,000 
อบต./อบจ. 

1,000,000 
อบต./อบจ. 

1,000,000 
อบต./อบจ. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

 อบต./อบจ. 

7 - ลงหินคลุก จากบ้านสีแ่ยกร้านเอกชัย -   นานายค า
มา   ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  1,500  0.10 ม. 
 

- 480,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

8 -  ลงหินคลุก  จากปากทางนานายรวย – บ้านโคกโก    
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  1,000  0.10 ม. 
 

- - 400,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

9 - ลงหินคลุกจากบ้านเหล่าหลวง – หนองบักเกลือ ม.3 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  1,000  0.10 ม. 
 

- - 320,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

10 -  ลงหินคลุกจากบ้านเหล่าหลวง – หนองผักหลอด ม.4 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  1,200  0.10 ม. 
 

- - 384,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
11 -  ลงหินคลุก  จากฮอมซา   -นาโป่ง 2 สาย (ทิศเหนือ-

ทิศใต้)                                                                           
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
4  300  0.10 ม. 

 
- - 96,000 

อบต. 
ราษฎรสามารถใช้สัญจร 

ไปมาได้สะดวก 
กองช่าง 

12 -ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่ จากบ้านแม่ทองกวด    
 สุดรัก  – ล าห้วยขามปูน  (นาแมผ่อง  สุทธิ) ม.5                                                                      

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  180 0.30 ม. 
 

- 
 

36,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

13 - ลงหินคลุก  จากสามแยกบ้านหนองเจ้าเมือง – บ้าน
สร้างเอี่ยน ต.ป่าปอ  ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  1,300  0.10 ม. 
 

- - 520,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

14 -ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่สายทางล าห้วย  
จากบ้านหนองเจ้าเมือง – บ้านหนองคูณ ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  1,300  0.10 ม. 
 

1,200,000 
อบต./อบจ. 

1,200,000 
อบต./อบจ. 

1,200,000 
อบต./อบจ. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

 อบต./อบจ. 

15 -ลงหินคลุกแยกห้วยรัง - หนองเชือก ม.6 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในโรงเรียน 

5  4,000  0.10 ม. 
 

1,200,000 
อบต./อบจ. 

1,200,000 
อบต./อบจ. 

1,200,000 
อบต./อบจ. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

 อบต./อบจ. 

16 -ลงหินคลุกจากแยกหนองเจ้าเมือง – นานายบล ม.6 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  200 0.15 ม. 
 

- - 40,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

17 -ลงหินคลุกหนองเจ้าเมือง – สร้างเอี่ยน (แยกนานาย
คาน สอนบาล) ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  1,300 0.15 ม. 
 

- - 260,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

18 - ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่สายทางโคกป่าติ้ว  
ม.7 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  250  0.10 ม. - 100,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

19 - ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่สายทางบ้านโคกโก 
– บ้านสร้างแป้น  ม.7 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

6  1,800  0.10 
ม. 

 - 540,000 
อบต. 

- ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

20 -ลงลูกรังจากนานายทองลา  - นานายเอี่ยม  ม.7 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

6  1,000  0.15 ม. 
 

- - 240,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
21 -ลงหินคลุกสายทางบ้านลิ้นฟ้า (ดนิแดง)  – บ้าน 

ดอนนาแพง ต.บ้านลาน ม.8 
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 
6  2,500  0.10ม. 1,000,000 

อบจ.,ส.ส,ส.จ 
ทางหลวง
ชนบท 

1,000,000 
อบจ.,ส.ส,ส.จ 

ทางหลวง
ชนบท 

1,000,000 
อบจ.,ส.ส,ส.จ 

ทางหลวง
ชนบท 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

22 -ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่สายรอบโคกยา่
เนียม ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  500  0.10 ม. 
 

125,000 
อบต. 

- - ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

23 -ปรับปรุงถนนดินสายทางบ้านโคกกลาง-บ้านหนอง
ตับเต่า  ต าบลป่าปอ ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

5  2,000  0.10 ม. 
 

- - 500,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

24 -ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่สายทางรอบ
หมู่บ้านทางทิศใต้  ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

5  2,000  0.10 ม. 
 

- - 500,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

25 -ก่อสร้างถนนดินโดยขึ้นดินถนนใหม่สายทางนาพ่อสี
จันทร์-นาพ่อลุน ม.9 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกภายในหมู่บ้าน 

4  1,500  0.10 ม. 
 

- - 480,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 

26 -ซ่อมแซมถนนสายโคกกลาง-หนองโน   ม.9 
 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

4  1,500  0.10 ม. 
 

- - 480,000 
อบต. 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
     กอ่สรา้งถนนลาดยาง 
1 -ก่อสร้างถนนลาดยาง  (บ้านโคกโก ม.7 ต.แคนเหนือ - 

ต.หนองน้ าใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น )     
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวก 
8  14,000  0.10 

ม. 
 

56,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

56,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

56,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

2 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านดอนหมากพริก ม.2  
ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ – ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่   
จ.ขอนแก่น) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

8  2,400  0.10 
ม. 
 

12,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

12,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

 12,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

3 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านแคนเหนือ –  
บ้านแคนใต้  ต.หนองน้ าใส ) ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

5  800  0.10 ม. 
 

4,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

4,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

4,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

4 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านแคนเหนือ –  
บ้านหนองตอกเกี้ย  ต.หนองน้ าใส ) ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

5  1,000  0.10 ม. 
 

6,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 

ทางหลวง
ชนบท 

6,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 

ทางหลวง
ชนบท 

6,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

5 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนหมากพริก ม.2 
ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ - บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองน้ าใส   
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6  3,800  0.10 ม. 
 

11,400,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

11,400,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

11,400,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

6 -   ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนหมากพริก  –   
บ้านดอนนาแพง    ต.บ้านลาน   ม. 2 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6  1,200  0.10 ม. 
 

8,640,000 
อบต. 

อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

8,640,000 
อบต. 

อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

8,640,000 
อบต. 

อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

7 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง  (บ้านหนองคูณ  – 
 บ้านดอนหมากพริก)   ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

5  600  0.10 ม. 
 

3,600,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

3,600,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

3,600,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
7 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง  (บ้านหนองคูณ  – 

 บ้านดอนหมากพริก)   ม.3 
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 

ได้สะดวก 
5  600  0.10 ม. 

 
3,600,000 

อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

3,600,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

3,600,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

8 - ก่อสร้างถนนลาดยาง  (จากดอนปู่ตา – โคกขาม
ป้อม )  ม.3 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6 2,000  0.10 ม. 
 

14,400,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

 

 14,400,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

14,400,000 
  อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

9 - ก่อสร้างถนนลาดยาง  (จากบ้านเหล่าหลวง –  
หนองผักหลอด )  ม.4 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6 1,500  0.10 ม. 
 

10,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

10,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

10,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

10 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง  (บ้านห้วยชัน ม.5 ต.แคนเหนือ  
อ.บ้านไผ–่บ้านวังยาว ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6 3,300  0.10 ม. 
 

9,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

9,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

9,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

11 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง  (จากบ้านหนองเจ้าเมือง ม.6  
ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ -  ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6 4,000  0.10 ม. 
 

12,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

12,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

12,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

12 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง  (จากบ้านหนองเจ้าเมือง –  
บ้านสร้างเอี่ยน   ต าบลป่าปอ)   ม.6 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6 1,300  0.10 ม. 
 

9,360,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

9,360,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

9,360,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

13 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกโก  –   
บ้านสร้างแป้น   ต.บ้านลาน   ม. 7 

 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

5  1,000  0.10 ม. 
 

6,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 

ทางหลวง
ชนบท 

6,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

6,000,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 

ทางหลวง
ชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
14 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลิน้ฟ้า  –   

บ้านโนนสวรรค์     ต.หนองน้ าใส   ม. 8 
 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 

ได้สะดวก 
6 1,6000.10 ม. 11,520,000 

อบจ.,ส.ส,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

11,520,000 
อบจ.,ส.ส,ส.จ 

ทางหลวงชนบท 

11,520,000 
อบจ.,ส.ส,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

15 - ก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนหมากพริก  –   
บ้านดอนนาแพง   ต.บ้านลาน   ม. 8 

 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

6 2,5000.10 ม. 18,000,000 
อบจ.,ส.ส,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

18,000,000 
อบจ.,ส.ส,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

18,000,000 
อบจ.,ส.ส,ส.จ 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

16 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง  (จากบ้านโคกกลาง – ทางไป
บ้านหนองตับเต่า ต.ป่าปอ)  ม.9 

 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 

6 4,000  0.10 ม. 
 

 28,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

28,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

28,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

17 -  ก่อสร้างถนนลาดยาง  (บ้านแคนเหนือ   –    
บ้านหนองขี้เห็น   ต าบลบ้านหัน )     ม.1 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวก 

6  2,000  0.10 ม. 
 

4,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

4,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

4,800,000 
อบจ.ส.ส.,ส.จ., 
ทางหลวงชนบท 

ราษฎรสามารถใช้สัญจร 
ไปมาได้สะดวก 

 อบจ., 
ส.ส.,ส.จ., 

 ทางหลวงชนบท 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบล เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สญัจรไปมา 
ได้สะดวกระหว่างหมู่บ้านและ

ต าบล 

หมู่ 1 – 9 500,000 
อบจ.,สส, 

สจ. 

500,000 
อบจ.,สส, 

สจ. 

500,000 
อบจ.,สส, 

สจ. 

ราษฎรสามารถใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก 

อบจ.,สส, 
     สจ. 
   กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์  (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
กอ่สรา้งท่อ , รอ่งระบายน้ า 
1 -ก่อสร้าง / วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม. 1  

(จากบ้านนายบัวพันธ–์นางมงคล) 
(จากบ้านนางประมวล–บ้านนางสุบรร) 

เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่เกดิ
การท่วมขัง 

  ยาวประมาณ  300 ม. 
จ านวน 2 สาย 

100,000 
 อบต. 

100,000 
 อบต. 

100,000 
 อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

2 -ก่อสร้าง /  วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม.2 
(บ้าน อบต.วนิดา – ล าห้วยวังเวิน) 
(จากบ้านนายสุพจน์ – ดอนปู่ตา) 

เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่เกดิ
การท่วมขัง 

 ยาวประมาณ 1,000 ม. 
2  สาย 

300,000 
อบต. 

300,000 
 อบต. 

300,000 
 อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

3 -ก่อสร้าง  /  วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม.3 
(หน้าบ้านนายค ามา  สุ่มค า – หน้าศาลาประชาคม) 
(หน้าบ้านแม่สมส่า  -  ดอนปู่ตา) 
(หน้าบ้านแม่เพ็ง – ถังประปา(ประตูวัด) 

เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่เกดิ
การท่วมขัง 

 ยาวประมาณ 1,000 ม. 
3  สาย 

300,000 
อบต. 

300,000 
 อบต. 

300,000 
 อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

4 -ก่อสร้าง  /  วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม.4 
(จากวัด – โรงเรียน)  ,  (จากโรงเรียน – นาน้อย) 
(จากบ้านพ่อทราย – บ้านนายบุญเหลือ) 

เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่เกดิ
การท่วมขัง 

 ยาวประมาณ 1,000 ม. 
3  สาย 

300,000 
อบต. 

300,000 
 อบต. 

300,000 
 อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

5 -ก่อสร้าง  /  วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม.5 
(จากบ้านผู้ช่วยจ าลอง – บ้านแม่ลาน) 
(จากบ้านแม่ขานทอง – ล าห้วยทางเข้าหมู่บ้าน) 

เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่เกดิ
การท่วมขัง 

 ยาวประมาณ 1,000 ม. 
2  สาย 

300,000 
อบต. 

300,000 
 อบต. 

300,000 
 อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

6 -ก่อสร้าง / วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม. 6 
(สายรอบหมู่บ้าน) 

เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่เกดิ
การท่วมขัง 

 ยาวประมาณ 1,000 ม 
  

300,000 
 อบต 

300,000 
 อบต. 

300,000 
 อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

7 -  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Block  Converse)   ม.6 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่เกดิ
การท่วมขัง 

4 จุด 
 

700,000 
อบต. 

700,000 
อบต. 

700,000 
อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์   (ผลผลิตของโครงการ)      2558     2559   2560   ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
8 -ก่อสร้าง/วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ม.7 

(จากบ้านนายรักศักดิ์  มาวงษ์  - นายเรียบ  ผิวใส) 
เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่

เกิดการท่วมขัง 
ยาว 400 ม 

 
140,000 

อบต. 
140,000 

อบต. 
140,000 

อบต. 
น้ าระบายได้ทันไม่เกิด

การท่วมขัง 
กองช่าง 

9 -ก่อสร้าง/วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม.8 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่
เกิดการท่วมขัง 

ยาว 500 ม 
 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

10 -ก่อสร้าง/วางท่อระบายน้ า จากหมู่บ้าน ไปล าห้วย  ม.8 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่
เกิดการท่วมขัง 

ยาว 300 ม 
 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

11 -ก่อสร้าง/วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน  ม.9 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่
เกิดการท่วมขัง 

ยาว 100 ม 
 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

12 - ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ า  หมู่  1 -  9 เพื่อให้น้ าระบายได้ทันไม่
เกิดการท่วมขัง 

หมู่ที่  1 - 9 
 

300,000 
อบต. 

300,000 
 อบต. 

300,000 
 อบต. 

น้ าระบายได้ทันไม่เกิด
การท่วมขัง 

กองช่าง 

13 -ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย หมู่  1 – 9 เพื่อใหบ้้านเมืองสะอาด  
น้ าระบายได้ทันไม่เกดิการ

ท่วมขัง 

หมู่ที่  1 - 9 
 

300,000 
อบต. 

300,000 
 อบต. 

300,000 
 อบต. 

บ้านเมืองสะอาด 
น้ าระบายได้ทันไม่เกิด

การท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์   (ผลผลิตของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 

        (บาท)     (บาท) (บาท)     
ขดุสระน้ าตา่งๆ ขดุลอก ,กอ่สรา้งฝายน้ าลน้ 

1 -  ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยแคน   ม.1 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

1  แห่ง 
 

750,000 
(อบต/อบจ.) 

750,000 
(อบต/อบจ.) 

750,000 
(อบต/อบจ.) 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

2 -  ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร   ม.1 – ม.9 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

9 บ่อ  400,000 
(อบต/อบจ.) 

400,000 
 (อบต/อบจ.) 

400,000 
(อบต/อบจ.) 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

3 -  ขุดลอกล าห้วย/ซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ที่  1 - 9 
 

900,000 
อบต. 

900,000 
อบต. 

900,000 
อบต. 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต/อบจ. 

4 -  ขุดลอกล าห้วยดอนปูต่า เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ม.2 
 

 300,000 
(อบต/อบจ.) 

 300,000 
(อบต/อบจ.) 

 300,000 
(อบต/อบจ.) 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

5 -ก่อสร้างคลองส่งน้ าจากล าห้วย-นานายค ามา ม.3 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

6 1,500  3 ม. 
 

9,000,000 
 อบจ. 

ส.ส.,ส.จ 

9,000,000 
อบจ. 

ส.ส.,ส.จ 

 9,000,000 
 อบจ. 

ส.ส.,ส.จ 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบจ./ส.ส./
ส.จ. 

6 -ก่อสร้างแผงกั้นราวสะพานดอนปู่ตา ม.3 เพื่อความสะดวก ปลอดภัย 
ส าหรับผู้สญัจรข้ามสะพาน 

1  แห่ง - - 500,000 
อบจ./,ส.ส./ส.จ 

ราษฎรมีความสะดวและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

อบจ./ส.ส./
ส.จ. 

7 -ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านจากนานายอินตา–นาพ่ออ่ า 
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

1  แห่ง - - 1,000,000 
อบจ./,ส.ส./ส.จ 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวก 

อบจ./ส.ส./
ส.จ. 

8 -ซ่อมแซมฝายน้ าล้น(ศูนย์มีชัย) หนองคูณ – ห้วยชัน 
ม.3 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

1  แห่ง - - 50,000 
อบต. 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

9 -  ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยบะคอง    ม.5 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

1  แห่ง 750,000 
(อบต/อบจ.) 

750,000 
 (อบต/อบจ.) 

750,000 
 (อบต/อบจ.) 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

10 - ก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านพร้อมขุดลอกล าห้วย ม.6 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

1  แห่ง - 80,000 
 (อบต/อบจ.) 

- ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
11 -ขุดลอกชลประทานขนาดเล็กโดยท าการขุดพร้อม 

ขนย้ายดิน   (โครงการร่วม ม.7 ,ม.9) 
เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน

การเกษตร 
1  แห่ง 1,900,000 

        อบจ.,  
 กรมชลประทาน- 

1,900,000  
      อบจ.,  
  กรมชลประทาน 

1,900,000  
        อบจ.,  
  กรมชลประทาน 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

12 -ขุดลอกโสกฝายขาดพร้อมก่อสร้างฝายน้ าล้น  ม.8 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

1  แห่ง 
 

- 500,000 
 (อบต/อบจ.) 

500,000 
 (อบต/อบจ.) 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

13 - ก่อสร้างสะพานล าห้วยวังม่วง ม.9 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 4-6ม. 
ยาว 20-30 ม. 

2,500,000 
อบจ. 

ส.ส, ส.จ. 

2,500,000 
อบจ. 

ส.ส, ส.จ. 

2,500,000 
อบจ. 

ส.ส, ส.จ. 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ./ 
ส.ส./ส.จ 

14 -  ขุดลอกล าห้วยหนองโน – หินล่อง  ม.9 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

500 ม. 50,000 
(อบต/อบจ.) 

50,000 
 (อบต/อบจ.) 

50,000 
 (อบต/อบจ.) 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

15 -ก่อสร้างฝายชะลอน้ า(ฝายแม้ว) ม.1 – ม.9 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ม.1 – ม.9 315,000 
(อบต/อบจ.) 

315,000 
(อบต/อบจ.) 

315,000 
(อบต/อบจ.) 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 

16 -ก่อสร้างถนนส าหรับน้ าล้นผ่านและขุดลอกล าห้วยวังเวิน 
พร้อมแต่งคันคูทั้งสองข้างโดยลงลกูรังพร้อมเกรดบด 
อัดแน่น ม.2 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก. 4 x ย. 25 x ส.2 
ความลาดชัน 1 : 2 

งานขุดลอก ระยะทาง 
600 ม.  

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

17  -ก่อสร้างถนนส าหรับน้ าล้นผ่านและขุดลอกล าห้วยวังม่วง 
พร้อมแต่งคันคูทั้งสองข้างโดยลงลกูรังพร้อมเกรดบด 
อัดแน่น ม.7 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก. 7 x ย. 25 x ส.2 
ความลาดชัน 1 : 2 

งานขุดลอก ระยะทาง 
600 ม.  

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
18 -ก่อสร้างถนนส าหรับน้ าล้นผ่านและขุดลอกล าห้วย 

หนองโนพร้อมแต่งคันคูท้ังสองข้างโดยลงลูกรังพร้อม 
เกรดบดอัดแน่น ม.9 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก. 4 x ย. 25 x ส.2 
ความลาดชัน 1 : 2 

งานขุดลอก ระยะทาง 
600 ม.  

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

19 -ก่อสร้างถนนส าหรับน้ าล้นผ่านและขุดลอกล าห้วย 
ขามปูนพร้อมแต่งคันคูท้ังสองข้างโดยลงลูกรังพร้อม 
เกรดบดอัดแน่น ม.3 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก. 4 x ย. 25 x ส.2 
ความลาดชัน 1 : 2 

งานขุดลอก ระยะทาง 
600 ม.  

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

20 -ก่อสร้างถนนส าหรับน้ าล้นผ่านและขุดลอกล าห้วย 
ฮอมแก้วพร้อมแต่งคันคูท้ังสองข้างโดยลงลูกรังพร้อม 
เกรดบดอัดแน่น ม.1 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก. 4 x ย. 25 x ส.2 
ความลาดชัน 1 : 2 

งานขุดลอก ระยะทาง 
600 ม.  

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

2,000,000 
        อบจ.,  
กรมชลประทาน 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

21 -โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแกไ้ขปัญหา 
ภัยแล้งอย่างยั่งยืนบริเวณหนองแวงสาธารณประโยชน ์
บ้านแคนเหนือ ม.1 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

พื้นที่หนองน้ า 
145,960  ตร.ม. 

2,000,000 
อบต./อบจ./ 

ส.ส./ส.จ 

2,000,000 
อบต./อบจ./ 

ส.ส./ส.จ 

2,000,000 
อบต./อบจ./ 

ส.ส./ส.จ 

ราษฎรได้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ./ 
ส.ส./ส.จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
ขยายเขตไฟฟา้ , ตดิตัง้ไฟฟา้ , ซอ่มแซมไฟฟา้ 
1 - ขยายเขตไฟฟ้า   

(ม.2 = คุ้มเจริญสุข ,จากบ้านดอนหมากพริก-ดอนปู่ตา, 
         บ้านอาจารย์ทองมา ,จากสามแยกบ้านไท-นาพ่อเส็ง, 
         จากบ้านพ่อทองลา-บ้านพ่อวัน,ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน) 
(ม.6) ,  (ม.7 = จากบ้านนายสุดใจ-บ้านนางน้อย) 

เพื่อให้ราษฎรมีแสงสว่างใช้
ครบทุกครัวเรือน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครวัเรือน 

อบต./กฟภ. 
อ.บ้านไผ ่

2 -  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมูบ่้าน  
(ม.1 = หน้าวัดทางทิศเหนือ) 
(ม.2 = จากบ้านดอนหมากพริก-หนองแวง) 
(ม.6)  ,  (ม.7 = ทิศเหนือของหมู่บ้าน)    

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
    ของประชาชน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก,ปลอดภัย 

อบต./กฟภ. 
อ.บ้านไผ ่

3 -  ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร    เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท าการเกษตร 

หมู่ 1 – หมู่ 9 450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้
ส าหรับท าการเกษตร 

อบต./กฟภ. 
อ.บ้านไผ ่

4 - ขยายเขตไฟฟ้าโซล่าเซลล ์       เพื่อให้ราษฎรมีแสงสว่างใช้
ครบทุกครัวเรือน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครวัเรือน 

อบต./กฟภ. 
อ.บ้านไผ ่

5 -ซ่อมแซมไฟฟ้า   เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างภายในต าบลให้ใช้การ

ได้ตามปกต ิ

หมู่ 1 – หมู่ 9 100,000 
   อบต. 

100,000 
       อบต. 

100,000 
      อบต. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก,ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในถนนสายหลัก เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางทั้งชีวิตและทรัพยส์ิน 
    ของประชาชน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

450,000 
อบต./กฟภฯ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก,ปลอดภัย 

อบต./กฟภ. 
อ.บ้านไผ ่
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
กอ่สรา้ง,ขยายเขต,ซอ่มแซมระบบประปา 

1 -  ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน  ม.1 
(จากสะพาน – หนองแวง) 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ยาว  1,000  ม. - 50,000 
 (อบต.) 

- ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 -  ก่อสร้างระบบประปาถังสูง   ม.1 , ม.2 , ม.4 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ม.1 , ม.2 , ม.4 
 

9,000,000 
กรมทรัพยากรน้ า 

9,000,000 
กรมทรัพยากรน้ า 

9,000,000 
กรมทรัพยากรน้ า 

ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กรม 
  ทรัพยากรน้ า 

3 -  ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน ม.2 
(จากบ้านดอนหมากพริก – ศูนย์สาธิตการเกษตรฯ) 
(จากบ้านดอนหมากรพริก – หนองแวงฯ) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ม.2 -  50,000 
อบต. 

 

- ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

 กองช่าง 
 

4 -ขยายเขตระบบประปาจากสี่แยกร้านเอกชัย- 
นานายซุย  กาพล  ม.3 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ม.3 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 - ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน  ม.6 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ม.6 80,000 
(อบต.) 

80,000 
 (อบต.) 

- ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

6 - ก่อสร้างระบบประปาภายในหมูบ่้าน ม.8 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ม.8 2,000,000 
   กรมทรัพยากรน้ า 

- - ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กรม
ทรัพยากรน้ า 

7 - ขยายเขตประปาจากลานอ้อย – หน้าวัด ม.9 
 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

700 ม. - - 35,000 
(อบต.) 

ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

8 -  ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน ม.1 - 9 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ม.1 – ม.9 180,000 
(อบต.) 

180,000 
(อบต.) 

180,000 
(อบต.) 

ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

9 -ปรับปรุงระบบประปา ม. 1-9 เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ม.1 – ม.9 600,000 
(อบต.) 

600,000 
(อบต.) 

600,000 
(อบต.) 

ราษฎรมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
การบรกิารสาธารณะทีพ่งึไดร้บัอยา่งถว้นหนา้ 

1 -   จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องออกก าลังกาย  
  ม.1 (อสม.) 

เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึงและมี

สุขภาพแข็งแรง 

ม.1 50,000 
(อบต.) 

- - อสม.ประชาสัมพันธ์ข่าว 
 ได้อย่างทั่วถงึและ

ประชาชนได้ออกก าลังกาย 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 -  จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย   เพื่อให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและมีสุขภาพ

แข็งแรง 

ม.1, ม.6 80,000 
(อบต.) 

- - ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 - ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1- หมู่ 9 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารภายใน

หมู่บ้านทั่วถึง 

ม.1 – ม.9 100,000 
อบต 

100,000 
อบต 

100,000 
อบต 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารภายในหมู่บ้าน 

ทั่วถึง 

กองช่าง 

4 - จัดท าป้ายวันส าคญั,ป้ายถนนภายในหมู่บ้าน, 
ป้ายเครื่องหมายบังคับจราจร หมู่ 1 – หมู่ 9 

เพื่อให้มีป้ายบอกเส้นทาง 
ของถนนง่ายต่อการติดต่อของ
ผู้คนพบเห็นและได้รับทราบ 
     วันส าคัญ 

ม.1 – ม.9 80,000 
อบต 

- - มีป้ายวันส าคัญ
ตลอดจน 

ป้ายบอกถนนภายใน
หมู่บ้านและต าบล 

กองช่าง 

5 -ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า – ออกหมู่บ้าน  ม.2,ม.3,ม.4, 
ม.9 
 

เพื่อให้หมู่บ้านมีป้าย
ทางเข้า-ออกของหมู่บ้าน 

4 แห่ง - 230,000 
อบต.ส.ส,ส.จ 

- หมู่บ้านมีป้ายทางเข้า-
ออกของหมู่บ้าน 

อบต./ส.ส./
ส.จ. 

6 -จัดซื้อวัสด-ุเครื่องครัวเข้าวัด  /กลุ่มแม่บ้าน ม.2,ม.3,ม.6 
 

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านและวดั
มีวัสดุ+เครื่องครัวใช้ 

3 แห่ง 80,000 
  (ส.ส.,ส.จ.) 

- 80,000 
(ส.ส.,ส.จ.) 

กลุ่มแม่บ้านและวัดมี
วัสดุ+เครื่องครัวใช ้

 

ส.ส./ส.จ. 

7 -  จัดซ้ือเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีปุ๋ยหมัก
ใช้ในการเกษตร 

หมู่ 6 150,000 
อบต. 

- - ประชาชนมีปุ๋ยหมักใช้ใน
การเกษตร 

ส.ส./ส.จ. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยุทธศาสตรท์ี ่1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา  1.1  การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่  และระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการทีไ่ดม้าตรฐาน 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560 ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
8 - จัดซื้อเครื่องท าน้ าแข็ง เพื่อให้เกิดการรวมกลุม่

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
ม.6 - 500,000 

อบต./อบจ./
ส.ส. 

500,000 
อบต./อบจ./

ส.ส. 

ประชาชนเกิดการรวมกลุ่ม 
     และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส.ส./ส.จ. 

9 -  จัดซื้อเต๊นท์  +เก้าอี้+โตะ๊ยาวขาพับ เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเต๊นท์+เก้าอ้ี+

โต๊ะพับขายาวใช้ในการจดั
กิจกรรมต่างๆภายใน 

หมู่บ้าน 

ม.6 - 50,000 
ส.ส,ส.จ 

50,000 
ส.ส,ส.จ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
เต๊นท์+เก้าอี้+โต๊ะพับขา
ยาวใช้ในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ 

ส.ส,ส.จ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยทุธศาสตรท์ี ่2  การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

 แนวทางการพฒันา  2.1  พฒันา  สง่เสรมิ  และสนบัสนนุการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั  ทัง้ในและนอกระบบครอบคลมุทกุชว่งวยั 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
 สง่เสรมิการศกึษา 
1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแคนเหนือ  ตามโครงการขอรับการสนับสนุน 
-โรงเรียนบ้านแคนเหนือโครงการจัดจ้างพีเ่ลี้ยงเด็กปฐมวัย 
-โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิน้ฟ้าโครงการจ้างครูพีเ่ลี้ยงดูแลนักเรียน 
   ระดับปฐมวัย 
-โรงเรียนไตรคามประชาสรรคโ์ครงการเรียนรู้ดนตรีไทยพืน้เมอืง 
-โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 
-โรงเรียนโคกโกโคกกลางโครงการจัดจ้างครสูอนดนรี นาฏศิลป์ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
คุณภาพทางการศึกษาที่ดี

ขึ้น 

โรงเรียน สพฐ.5 แห่ง 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เด็กนักเรียนมีคุณภาพทาง
การศึกษาที่ดีขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 ค่าอาหารกลางวัน+อาหารเสรมิ(นม)  โรงเรียนในเขต 
ต าบลแคนเหนือ 

เพือ่ให้เด็กนักเรยีนไดบ้ริโภค 
อาหารกลางวัน+อาหารเสริม 

(นม) อย่างทั่วถึง 

โรงเรียน สพฐ.5 แหง่ 1,856,400 
อบต. 

1,834,300 
อบต. 

1,812,200 
อบต. 

เด็กนักเรียนได้บรโิภค 
อาหารกลางวนั+อาหารเสริม 

(นม) อย่างทั่วถึง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านแคนเหนือ  

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
คุณภาพทางการศึกษาที่ดี
ขึ้นและมีพัฒนาการตามวยั

ที่เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแคนเหนือ 

  

109,200 
อบต. 

101,920 
อบต. 

91,000 
อบต. 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพทาง
การศึกษาท่ีดีขึ้นและม ี

พัฒนาการตามวัยทีเ่หมาะสม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่าง
อารมณ ์

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
คุณภาพทางการศึกษาที่ดี
ขึ้นและมีพัฒนาการตามวยั

ที่เหมาะสม 

ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ ์

วัดสว่างอารมณ์บ้าน
ห้วยชัน 

 

163,800 
อบต. 

163,800 
อบต. 

145,600 
อบต. 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพทาง
การศึกษาท่ีดีขึ้นและม ี
พัฒนาการตามวัยทีเ่หมาะสม 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

5 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคนเหนือ เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
คุณภาพทางการศึกษาที่ดี
ขึ้นและมีพัฒนาการตามวยั

ที่เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแคนเหนือ 

  

58,800 
อบต. 

54,880 
อบต. 

49,000 
อบต. 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพทาง
การศึกษาท่ีดีขึ้นและม ี
พัฒนาการตามวัยทีเ่หมาะสม 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยทุธศาสตรท์ี ่2  การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

 แนวทางการพฒันา  2.1  พฒันา  สง่เสรมิ  และสนบัสนนุการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั  ทัง้ในและนอกระบบครอบคลมุทกุชว่งวยั 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
6 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑว์ัดสว่าง

อารมณ์ 
เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี

คุณภาพทางการศึกษาที่ดี
ขึ้นและมีพัฒนาการตามวยั

ที่เหมาะสม 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
วัดสว่างอารมณ์บา้นห้วยชัน 

 

88,200 
อบต. 

88,200 
อบต. 

78,400 
อบต. 

เด็กนักเรยีนมีคณุภาพทาง
การศึกษาท่ีดีขึ้นและม ี

พัฒนาการตามวัยทีเ่หมาะสม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็ก, 
  เยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านต่างๆ 

1  ครั้ง 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เด็กและเยาวชนได้แสดงออก 
ถึงความสามารถในด้านต่างๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยตามโครงการขอรับการสนับสนุน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์การศึกษา

นอกระบบฯให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1  แห่ง 
 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ 

มีงบประมาณส าหรับด าเนิน   
    กิจกรรมภายในศูนยฯ์ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 จ้างนักเรียนนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนกัเรียน
นักศึกษาให้มีงานท าในช่วง
ปิดภาคเรียนให้มีรายได้สมา

รถช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได ้

1  ครั้ง 50,000 
อบต 

50,000 
อบต 

50,000 
อบต 

 นักเรียนนักศึกษามรีายได ้
   และมีงานท าในช่วงปิด 

ภาคเรยีน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

10 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กท้ัง 2 แห่ง มีรถ
รับส่งส าหรับเดินทาง 

ไปโรงเรียน 

12  ครั้ง 72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

72,000 
อบต. 

เด็กท้ัง 2 แห่งมีรถรับส่ง 
เดินทางไปโรงเรียน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

11 ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการพัฒนาศูนย์เด็ก เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัด/ุ
อุปกรณ์ส าหรับพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

2  ศูนย์ 20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ 

การพัฒนา 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ยทุธศาสตรท์ี ่2  การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

 แนวทางการพฒันา  2.1  พฒันา  สง่เสรมิ  และสนบัสนนุการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั  ทัง้ในและนอกระบบครอบคลมุทกุชว่งวยั 
  

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
12 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีงบประมาณส าหรับการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

ส าคัญ 

2 แห่ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม ี
งบประมาณส าหรับการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

13 โครงการภาษาอาเซียนวันละค า  เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์เครือข่าย
แคนเหนือ – หนองน้ าใส 
ให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

1 แห่ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาต่างๆของประเทศ

สมาชิกมากขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ ,
ศูนย์เครือข่าย
แคนเหนือ-
หนองน้ าใส 

14 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ณ ท่ีท าการ อบต.แคนเหนือ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม น่าอยู ่

1 แห่ง 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม น่าอยู ่

ส่วน
การศึกษาฯ 

15 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  ณ ท่ีท าการ 
อบต.แคนเหนือ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัย 

1 แห่ง 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

น่าอยู่ และปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

16 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ณ ท่ีท าการ อบต.แคนเหนือ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัย 

1 แห่ง 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

น่าอยู่ และปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

17 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ณ ท่ีท าการ อบต.แคนเหนือ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัย 

1 แห่ง 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

น่าอยู่ และปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
        ยทุธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

  แนวทางการพฒันา 2.2       สง่เสรมิ  และสนบัสนนุใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรูอ้ย่างตอ่เนือ่ง  ใหม้คีณุภาพและคุณธรรมน าความรอบรู ้และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ีเ่ปน็วทิยาการสมยัใหม่  
                                   วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
สง่เสรมิวฒันธรรม , งานประเพณี 
1 ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน

กิจกรรมทางศาสนาของ อบต. 
10  ครั้ง 30,000 

อบต. 
30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณบีุญกุ้มข้าวใหญ่และ
ของดีอ าเภอบ้านไผ ่

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 

1 ครั้ง 420,000 
อบต. 

450,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ   

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณสีงกรานต ์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 

1 ครั้ง 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 

ม.1-9 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ   

5 ฝึกอบรมด้านจริยธรรม  คุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมมากขึ้น 

300 คน/รุ่น 40,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

 เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 ส่งเสริม/สนับสนุนงานประเพณีในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักอนุรักษ์
และสบืสานงานประเพณีไว ้

โรงเรียน สพฐ. 
5  แห่ง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

นักเรียนรูจ้ักอนุรักษ์และสืบ
สานงานประเพณไีว ้

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดงาน
ประเพณ ี  ม.1 – ม.9 

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไว้

ให้คงอยู่สืบไป 

หมู่ 1 – หมู่ 9 90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
        ยทุธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

แนวทางการพฒันา 2.2       สง่เสริม  และสนบัสนนุใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  ใหม้คีณุภาพและคณุธรรมน าความรอบรู ้และเขา้ถงึแหลง่ความรูท้ีเ่ป็นวทิยาการสมยัใหม ่  
                                   วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไว้
ให้คงอยู่สืบไป 

1  ครั้ง 250,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

350,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่  ตามโครงการ 
สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดี 
อ าเภอบ้านไผ ่

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไว้

ให้คงอยู่สืบไป 

1   ครั้ง 40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 

10 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผต่ามโครงการ 
งานรัฐพิธี 

เพื่อให้ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านไผ่มีงบประมาณ

ส าหรับจัดกิจกรรม 

1  ครั้ง 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
บ้านไผม่ีงบประมาณส าหรับ

จัดกิจกรรม  

ส่วน
การศึกษาฯ 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   ม. 1 – ม  9 
ตามโครงการขอรับการสนับสนุน การจัดงานประเพณ ี

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 

ม.1 – ม. 9 90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส่วน
การศึกษาฯ   

12 โครงการรดน้ าขอพรเนื่องในวันผูส้งูอายุแห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 

1  ครั้ง 180,000 
อบต. 

180,000 
อบต. 

180,000 
อบต. 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
คงอยู่สืบไป 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
        ยทุธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

   แนวทางการพฒันา 2.3   พัฒนา  สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการดา้นสาธารณสขุ  การปอ้งกนัและควบคมุโรค  การรกัษาพยาบาล  การฟืน้ฟสูมรรถนะทางด้านรา่งกายและจติใจให้ 
      ประชาชนมสีขุภาพแขง็แรง 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
 สง่เสรมิดา้นสาธารณสขุ 
1 สนับสนุนงบประมาณโครงการของส านักงานปศุสัตว ์

อ าเภอบ้านไผ่ตามโครงการขอรับการสนับสนุน 
-โครงการควบคุมและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาสขุภาพสัตว ์
-โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลด 
ความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและอื่นๆในไก่พื้นเมอืง 

เพื่อให้ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ
บ้านไผม่ีงบประมาณด าเนินการ 
ป้องกันโรคระบาดภายในต าบล 

1  ครั้ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดไม่ให้

เกิดในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด เช่น
ไข้เลอืดออก,ไขห้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่,โรคมือ ปากเท้า  
เป็นต้น   

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในต าบล 

หมู่ 1 – หมู่ 9 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

สามารถป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได ้

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการรณรงค์ สง่เสริมในการดแูลสุขภาพในเด็ก 
ก่อนวัยเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมสีุขภาพท่ีด ี

ศูนย์เด็กฯ 2 แห่ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมีในต าบลมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 สมทบกองทุนระบบหลกัประกันสุขภาพอบต.แคนเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมสีุขภาพท่ีด ี

หมู่ 1 - 9 ไม่น้อยกวา่ 
40 % 

ของเงินรายได้ 
แต่ละป ี

ไม่น้อยกวา่ 
40 % 

ของเงินรายได้ 
     แต่ละป ี

ไม่น้อยกวา่ 
40 % 

ของเงินรายได้ 
    แต่ละป ี

ให้ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 อุดหนุนสาธารณสขุมูลฐานระดับต าบล เพื่อให้ อสม.มีงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการภายในลุ่ม 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้

ด้วยตนเอง 

หมู่ 1 – หมู่ 9 135,000 
อบต. 

135,000 
อบต. 

135,000 
อบต. 

อสม.สามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได ้

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ H.I.V ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัว 

เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. และ

ครอบครัว 

อ าเภอบ้านไผ ่ 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ผู้ติดเชื้อ H.I.V. และ
ครอบครัวได้รับการดูแล 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
        ยทุธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 

   แนวทางการพฒันา 2.3   พัฒนา  สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการดา้นสาธารณสขุ  การปอ้งกนัและควบคมุโรค  การรกัษาพยาบาล  การฟืน้ฟสูมรรถนะทางด้านรา่งกายและจติใจให้ 
                        ประชาชนมีสขุภาพแขง็แรง 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
7 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผต่ามโครงการ

บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย ์
เพื่อให้การสงเคราะห์แกผู่้ที่ขาด 

โลหิตในยามป่วยฉุกเฉิน 
1  ครั้ง 20,000 

อบต. 
20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ผู้ที่ขาดโลหิตในยามป่วย
ฉุกเฉินไดร้ับโลหิตอย่าง

ทันท่วงที 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

8 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรมด้านสาธารณสุขให้กับ 
เด็กนักเรยีนในต าบล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุข 

5 แห่ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

เด็กนักเรยีนมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
        ยทุธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 
         แนวทางการพฒันา 2.4  พฒันา  สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา  กตกิาสงัคม  และสรา้งโอกาส ใหเ้ยาวชนพฒันาการกฬีาสูค่วามเปน็เลศิ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
การกฬีาและนนัทนาการ 
1 ก่อสร้างลานกีฬา / สนามกีฬา    ม. 2, ม.3 , ม. 5, ม.7,

ม.8 , ม. 9 
เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี

ส าหรับออกก าลังกาย 
6 แห่ง 500,000 

อบต. 
500,000 

อบต. 
500,000 

อบต. 
ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ

ออกก าลังกาย 
ส่วน

การศึกษาฯ 

2 จัดตั้งชมรมแอโรบิค/สนับสนุนการออกก าลังกายภายใน
ต าบล 

เพื่อความสามัคคีและประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

หมู่ 1 – หมู่ 9 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนมีความสามัคค ี
และมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬา 
ม.1 – ม.9 

เพื่อให้ประชาชนได ้
ออกก าลังกายและเกิดความ 

สามัคคีในชุมชน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 130,000 
อบต. 

130,000 
อบต. 

130,000 
อบต. 

ประชาชนได้ออกก าลัง
กายและเกิดความสามคัคี

ในชุมชน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 วัสดุกีฬา  ม.1 – ม.9 เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ส าหรับเล่นกีฬา 

หมู่ 1 – หมู่ 9 67,500 
อบต. 

67,500 
อบต. 

67,500 
อบต. 

ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับ 
           เล่นกีฬา 

ส่วน
การศึกษาฯ 

5 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต.แคนเหนือ 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เกิดความสามัคคีและ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย 

หมู่ 1 – หมู่  9 250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

ประชาชนมีความสามัคค ี
และมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและ
การมีกิจกรรมร่วมกันของ

กลุ่มเยาวชน 

หมู่ 1 – หมู่ 9 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

กลุ่มเยาวชนมีความรัก
ความสามัคคีต่อกัน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. , 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ เพื่อเช่ือมความสมัพันธ์
ระหว่างต าบล 

1  ครั้ง 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

ได้เช่ือมความสัมพันธ์ 
ระหว่างต าบลและรู้จักกัน 

มากขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
        ยทุธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ 
        แนวทางการพฒันา 2.4  พฒันา  สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัการกฬีาเพือ่สรา้งนสิยัรกัการกฬีา  กตกิาสงัคม  และสรา้งโอกาส ใหเ้ยาวชนพฒันาการกฬีาสูค่วามเปน็เลศิ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
8 ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีสถานท่ี 

ออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน 
1  แห่ง 100,000 

ส.ส./ส.จ. 
100,000 
ส.ส./ส.จ. 

100,000 
ส.ส./ส.จ. 

นักเรียนมสีถานท่ี 
ออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันระดบั
อ าเภอ 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนออกก
ก าลังกายและรู้จักใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน ์

1  ครั้ง 35,000 
อบต. 

35,000 
อบต. 

35,000 
อบต. 

ประชาชนมีความสามัคค ี
และมสีุขภาพร่างกาย 

แข็งแรง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

10 โครงการอบรมคณะกรรมการตัดสนิกีฬา เพื่อให้บุคลากรทางด้านกีฬา 
ในต าบลมีความช านาญในการ

ตัดสินมากยิ่งข้ึน 

ม.1 – ม.9 50,000 
อบต./กกท. 

50,000 
อบต./กกท. 

50,000 
อบต./กกท. 

บุคลากรทางด้านกีฬา 
ในต าบลมีความช านาญในการ

ตัดสินมากยิ่งข้ึน 

กกท./ส่วน
การศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
         ยุทธศาสตรท์ี ่3  การแกไ้ขปญัหาความยากจน 
     แนวทางการพฒันา   3.1   เสริมสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการแกไ้ขปญัหาความยากจน  โดยการสง่เสรมิการจดัท าแผนชมุชนพึง่ตนเอง 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
 สง่เสรมิการจดัท าแผนชมุชน 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและค่าบันทึกข้อมูล เพื่อให้การจัดเก็บข้อมลู จปฐ. 

มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ม. 1 – ม. 9 

 
30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมลู จปฐ. 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ม.1 - ม.9 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 
 

โครงการ อบต.พบประชาชน    เพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการ 
รับทราบปัญหา ความต้องการ
ของประชาชน เช่น การประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม 
ต าบล ในการจดัท าแผนชุมชน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และอื่นๆ 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

แก้ไขปัญหาตรงกับ 
ความต้องการของชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
พัฒนาศักยภาพการจดัท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับผู้น า 
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และผู้ที ่
เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักและเห็น 
ความส าคญัในการมสี่วนร่วม
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

แก้ไขปัญหาตรงกับ 
ความต้องการของชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3  การแกไ้ขปญัหาความยากจน 
แนวทางการพฒันา 3.2   สงเคราะห ์ และชว่ยเหลอืแกผู่ย้ากจนและผู้มรีายไดน้อ้ยในด้านทีอ่ยูอ่าศยัและการด ารงชวีติ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
  สงเคราะห ์ และชว่ยเหลอืแกผู่ย้ากจนและผู้มรีายไดน้อ้ยในดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและการด ารงชวีติ 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ม.1 – 9 เพื่อจัดสวสัดิการให้กับผูสู้งอายุ, 

ผู้พิการและผูม้ีรายได้น้อย 
หมู่ 1 – 9 -ผู้สูงอายุ 

5,774,400 
   บาท 
-ผูพ้ิการ 
82,500 บาท 
- ผูป้่วยเอดส์ 
2,500 บาท 

   -ผู้สูงอายุ  
   6,144,000 
     บาท 

 -ผูพ้ิการ 
960,000 บาท  
 -ผูป้่วยเอดส์ 
2,500บาท 

-ผู้สูงอายุ   
  6,518,400 
  บาท 
-ผูพ้ิการ 
978,000บาท 
 -ผูป้่วยเอดส์
2,500บาท 

ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ในต าบลได้รับ 
สวัสดิการอย่างท่ัวถึง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อให้ราษฎรผู้ที่ยากจนได้ม ี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

1  หลัง 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ราษฎรที่ยากจนมีที่อยู่อาศัย 
เป็นของตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในต าบล เพื่อให้ราษฎรที่ยากจนได้ม ี
ที่อยู่อาศัยที่คงทนถาวร 

ม.1 – ม.9 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ราษฎรที่ยากจนมีที่อยู่อาศัย 
ที่คงทนถาวร 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 ส่งเสริมอาชีพให้กบัผู้มีรายได้น้อย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร 
ผู้ที่มีรายได้น้อย 

ม.1 – ม.9 90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

ราษฎรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการฟื้นฟูศกัยภาพและส่งเสริมสนับสนุนคน
พิการภายในต าบล 

เพื่อให้ผู้พิการมีก าลังใจและม ี
ศักยภาพในการด าเนินชีวิต 

หมู่ 1 – หมู่ 9 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ผู้พิการมีก าลังใจและม ี
ศักยภาพในการด าเนินชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6 ค่าจัดซื้อผา้ห่มกันหนาว  ม.1 – ม.9   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อผา้ห่มกันหนาว 
    ให้กับผู้ยากไร้ภายในต าบล 

หมู่ 1 – หมู่ 9 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ผู้ยากไร้ภายในต าบลมีผา้ห่ม 
   ส าหรับป้องกันภัยหนาว  

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผูย้ากไร้และไร้ที่พ่ึง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผูย้ากไร ้
และไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น 

หมู่ 1 – หมู่ 9 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ครอบครัวผู้ยากไร้และไร ้
ที่พ่ึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3  การแกไ้ขปญัหาความยากจน 
แนวทางการพฒันา 3.2   สงเคราะห ์ และชว่ยเหลอืแกผู่ย้ากจนและผู้มรีายไดน้อ้ยในด้านทีอ่ยูอ่าศยัและการด ารงชวีติ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
8 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 

 
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน 

  สวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 
      ให้มีงบประมาณส าหรับ 
     ด าเนินการอย่างเพียงพอ 

1  ครั้ง 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 
 แคนเหนือให้มีงบประมาณ 
   ด าเนินการอย่างเพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

9  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผต่ามโครงการ 
 สนับสนนุกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาด 
 อ าเภอบ้านไผ่และเหลา่กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ 
กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่และ
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 

1 ครั้ง 20,000 
อบต., 

20,000 
อบต., 

20,000 
อบต., 

กิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่และ
เหล่ากาชาดจังหวัดมี
งบประมาณส าหรับด าเนินการ
ในหน่วยงาน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3  การแกไ้ขปญัหาความยากจน 
 แนวทางการพฒันา 3.3  สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้นการด าเนนิชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้นการด าเนนิชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1 สนับสนุนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี/พันธุ์พืชแก่เกษตรกรท านา    

ม. 1 – ม. 9 
เพื่อเพ่ิมผลผลผลิตทาง

การเกษตร 
ม. 1-ม. 9 100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
ผลผลติทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 อุดหนุนประมงอ าเภอบ้านไผ่ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุน 
-โครงการส่งเสรมิเกษตรกรด้านประมง ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
  

เพื่อให้ส านักงานประมงอ าเภอ 
บ้านไผม่ีงบประมาณในการ 
           ด าเนินการ 

1  ครั้ง 
สนง.ประมง อ.บ้านไผ ่

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

ส านักงานประมงอ าเภอ 
ได้มีงบประมาณในการ

ด าเนินการ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสตรสีากล    ม.1 – ม.9 เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านม ี
งบประมาณด าเนินการ 

ภายในกลุ่ม 

1  ครั้ง 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

กลุ่มสตรีแม่บ้านม ี
งบประมาณด าเนินการ 

ภายในกลุ่ม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 จัดหาพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร  ม.1-ม.9 และ
สถานศึกษา  

เพื่อให้มีปลาในหนองน้ า
สาธารณะและสถานศึกษา 

ม.1 – ม. 9 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

หนองน้ าสาธารณะและ
สถานศึกษามีปลาส าหรับ 

ประกอบอาหาร 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 ก่อสร้างศูนย์เรียนรูผ้สมผสานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือสนับสนุนให้มศีูนย์ฝกึอาชีพภายในต าบล 

เพื่อให้ราษฎรมีศูนย์การเรยีนรู ้
ภายในต าบล 

1 แห่ง 
 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ราษฎรมีศูนย์การเรยีนรู ้
ภายในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6 สนับสนุนงบประมาณโครงการของส านักงานปศุสัตว ์
อ าเภอบ้านไผ่ตามโครงการขอรับการสนับสนุน 
 -โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
-โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเส่ียง 
ต่อโรคไข้หวัดนกและอื่นๆในไก่พื้นเมือง 
 

เพื่อให้ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ 
บ้านไผม่ีงบประมาณในการ 
           ด าเนินการ  

1 ครั้ง 
สนง.ปศุสัตว ์อ.บ้านไผ ่

 
 

20,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
และให้มรีายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3  การแกไ้ขปญัหาความยากจน 
 แนวทางการพฒันา 3.3  สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้นการด าเนนิชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
7 ส่งเสริมสนับสนนุการปลูกพืชเศรษฐกิจปลอด

สารพิษ+ปลูกพืชสมุนไพร ใหแ้กเ่กษตรกร 
 เพื่อให้ราษฎรได้รับประทาน 
ผัก,  ผลไม้ ท่ีปลอดสารพิษ , 

ลดรายจ่าย 

1 หมู่บ้าน 
(หมู่บ้านต้นแบบ) 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ราษฎรไดร้ับประทานผัก, 
  ผลไม้ ท่ีปลอดสารพิษ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

8 อุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอบา้นไผ่ ตามโครงการ
ขอรับการสนบัสนุน 
1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน(กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการป้องกันและก าจัดศัตรูอ้อย) 
2.โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง(กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการป้องกันและก าจัดศัตรูมันส าปะหลัง 
3.โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว(กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ป้องกันก าจัดศัตรูข้าว) 
4.โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
(กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) 
5.โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน(กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุง 
บ ารุงดิน) 
 

เพื่อให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
บ้านไผม่ีงบประมาณด าเนินการ

ภายในหน่วยงาน 

1  ครั้ง 
สนง.เกษตร อ.บ้านไผ ่

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
บ้านไผม่ีงบประมาณ

ด าเนินการภายในหน่วยงาน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

9 
 

โครงการตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ตามพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

10 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรกรที่ยากจนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง 60,000 
อบต. 

65,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

มีค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร 
 ที่ยากจนตามแนวปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

11 วัสดุการเกษตร เพื่อให้ อบต. มีวัสดุส าหรับ
ใช้ในการเกษตร 

1 ครั้ง 15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

อบต. มีวัสดุส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ 
 แนวทางการพฒันา 4.1   พฒันา  เพิม่ประสทิธภิาพระบบปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ อปพร,ศุนย์ อปพร., 

กู้ชีพกู้ภัย อบต.แคนเหนือ 
เพื่อให้ศนูย์ อปพร.,ศูนย์กูช้ีพ
กู้ภัยของ อบต.แคนเหนือมี

งบประมาณส าหรับ
ด าเนินการ 

ศูนย์ อปพร.,ศูนย์กู้ชีพ 
กู้ภัย อบต.แคนเหนือ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ศูนย์ อปพร.,ศนูย์กู้ชีพกู้ภัย
ของ อบต.แคนเหนือมี
งบประมาณส าหรับ

ด าเนินการ  

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 เงินส ารองจ่าย  ม. 1 – ม. 9 เพื่อกรณีมคีวามจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  เช่น  วาตภัย ,
อุทกภัย ฯลฯ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทา 

สาธารณภัยต่างๆเช่น วาตภัย, 
อุทกภัย ฯลฯ 

5  ครั้ง 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

 มีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการในกรณีมีความ

จ าเป็นเร่งดว่น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการอบรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดนิ 
“25 ตาสับปะรด”เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยัง่ยืน  
ประจ าปี 2557 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
“25 ตาสับปะรด”เพื่อเอาชนะ 
     ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 

1  ครั้ง 40,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

 อบต.มีงบประมาณ
ด าเนินการตามโครงการ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการ อบต.ร่วมใจ ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยต าบล 
แคนเหนือ 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ อบต.รว่มใจ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยต าบล
แคนเหนอื 

ม. 1 – ม.9 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

 อบต.มีงบประมาณ
ด าเนินการตามโครงการ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 ค่ายาและเวชภณัฑ์ วัสดุการแพทย์ 
 

เพื่อเปน็ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
วัสดุการแพทย์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ภายในศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย 

4  ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมียาและ
เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย ์
ที่ใช้ในยามจ าเป็น ฉุกเฉิน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ 
แนวทางการพฒันา 4.2   พัฒนา  สง่เสรมิ  และสนบัสนนุระบบการรกัษาความปลอดภัย  ปลอดยาเสพตดิ  และปลอดอบายมขุ   โดยใหช้มุชนมสีว่นรว่ม 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่(ศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอบ้านไผ่)  ตาม
โครงการป้องกันและเฝา้ระวังการแพร่กระจายของ 
ยาเสพตดิศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิ อ าเภอบ้านไผ ่

เพื่อให้ศนูย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ

มีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการ 

อ าเภอบ้านไผ ่ 45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

อ าเภอบ้านไผ่มีงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติด  
(ศตส.อบต.แคนเหนือ) 

เพื่อให้มีงบประมาณ
ด าเนินการในศนูย์ ศตส. 

อบต.แคนเหนือ 

1  แห่ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ศูนย์ ศตส.อบต.มีการ 
ด าเนินงานทีเ่ป็นระบบ 

ท าให้ลดจ านวนผู้ค้า ผู้เสพ 
ลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและ 

ปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการฝึกอบรม อปพร./ผู้น า/กลุ่มผู้น า/พลังมวลชน/ 
กลุ่มพัฒนาต าบล/ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน/อสม. ต าบล
แคนเหนือ 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ อปพร. 

อปพร./ผู้น า/กลุม่ผู้น า/
พลังมวลชน/กลุ่มพัฒนา

ต าบล/ผู้ช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงาน/อสม. 
ต าบลแคนเหนือ 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

อปพร.ไดร้ับการพัฒนาและ 
มีประสิทธิภาพในการท างาน

มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น งานกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ 

เพื่อให้มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวดเร็ว

ทันเวลา 

ม.1 – ม.9 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ทุกหมู่บ้านไดร้ับการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภยัได้ทัน 

เหตุการณ ์

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนใน
เทศกาลสงกรานต์ และปีใหม ่

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชว่ง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 

2  ครั้ง 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

ราษฎรมีความปลอดภยัใน 
การเดินทางมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ 
แนวทางการพฒันา 4.2   พัฒนา  สง่เสรมิ  และสนบัสนนุระบบการรกัษาความปลอดภัย  ปลอดยาเสพตดิ  และปลอดอบายมขุ   โดยใหช้มุชนมสีว่นรว่ม 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
6 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ (ตามโครงการขอรับ

การสนับสนุน) 
-โครงการหมูบ่้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต้าน 
 ยาเสพตดิ 

เพื่อให้ชุมชนปลอดอบายมุข
และยาเสพติด 

1 ครั้ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ราษฎรในต าบลปลอด
อบายมุขและยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้ปฏิบัตกิารฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อเปน็การทบทวนและเพิ่ม
ทักษะให้แก่ผูป้ฏิบัติการ

ฉุกเฉินเบื้องต้น 

หมู่ 1 – หมู่ 9 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และมี
ความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

8 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผต่ามโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพผู้น าชุมชน/หมู่บา้น ในด้านการ 
ด าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนได้มี
งบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ครั้ง 10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ผู้น าชุมชนมีงบประมาณ
ส าหรับด าเนินงานกับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิอย่างยั่งยืน 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จังหวัดขอนแกน่ไม่ยุ่งเกี่ยวกบั

ยาเสพติดอย่างย่ังยืน 

2 ครั้ง 100,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

 ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ในพื้นที่ได้รับการดูแลและ

ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

10 โครงการความปลอดภัยทางถนน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ความปลอดภัยทางถนน 

ม. 1 – ม.9 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

11 โครงการตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังชุดเฉพาะกิจยาเสพติด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตั้งด่านตรวจเฝ้า

ระวังชุดเฉพาะกิจยาเสพติด 

ม. 1 – ม.9 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

จ านวนผู้ค้า ผู้เสพ เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงใน

พื้นทีล่ดลง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ 
แนวทางการพฒันา 4.2   พัฒนา  สง่เสรมิ  และสนบัสนนุระบบการรกัษาความปลอดภัย  ปลอดยาเสพตดิ  และปลอดอบายมขุ   โดยใหช้มุชนมสีว่นรว่ม 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
12 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ การให้บรกิารและสรา้งเครือข่าย 

ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน 
 

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
การให้บริการและสรา้งเครือข่าย 
  ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นใน 

ชุมชน 

ม. 1 – ม.9 110,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

เครือข่ายมีงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการในเบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

13 โครงการรณรงค์งดเหล้า งดอบายมุขในงานศพ/งานบวช เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
รณรงค์งดเหล้า งดอบายมุข 

ในงานศพ/งานบวช 

ม. 1 – ม.9 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนในต าบลแคนเหนือ  
มีจิตส านึกที่ดีงานศพ,งานบวช 
ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

14  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตถนนสายหลัก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2 สาย 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่5  การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน  การคา้และการลงทนุ 

       แนวทางการพฒันา 5.1  พฒันาและสง่เสรมิเพือ่เพิม่มลูคา่ผลิตภณัฑช์มุชนอย่างครบวงจรตัง้แตก่ารผลิต  การออกแบบการบรรจภุณัฑแ์ละการตลาด   
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 ก่อสร้างศนูย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อให้มีสถานที่จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ภายในต าบล 
1   แห่ง - - 200,000 

อบต.,อบจ.,
ส.ส.,ส.จ. 

มีสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ในต าบล 

อบต./,อบจ., 
ส.ส./ ส.จ. 

2 ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยชวีภาพและผลิตอาหารสัตว์   
(ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและผลติอาหารสัตว์)  ม. 1 

เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรใหแ้ก่

เกษตรกร 

ม.1 - - 300,000 
อบต.,อบจ.,
ส.ส.,ส.จ. 

เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น อบต./อบจ.
ส.ส./ส.จ. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่5  การพฒันาเศรษฐกจิชมุชน  การคา้และการลงทนุ 

       แนวทางการพัฒนา   5.2   พฒันาและสง่เสรมิเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน  และเพิม่ทกัษะอาชพีของครวัเรอืนและกลุม่อาชพี ใหเ้ขม็แข็งและแขง่ขนัได ้
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ม.1 – ม.9 เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มอย่าง 

เป็นระบบเพื่อชว่ยเหลอืสมาชิก 
      ได้อย่างกว้างขวาง 

ม.1 ม.9 90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

ประชาชนมีการรวมกลุม่กัน 
อย่างเป็นระบบและเขม้แข็ง

เป็นที่พ่ึงของสมาชิกได ้

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในต าบล และโครงการ
ขอรับการสนับสนุน  ม. 1 – ม . 9 

เพื่อสนับสนนุการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม 

ม.1 – ม.9 90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

90,000 
อบต. 

กลุ่มอาชีพมีทุนในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 ส่งเสริม/สนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีไขไ่ก่ส าหรับ
ประกอบอาหารกลางวัน 

โรงเรียน สพฐ . 
5  แห่ง 

- 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

นักเรียนรูจ้ักวิธีการเลี้ยงสตัว ์
และมไีข่ไกส่ าหรบัประกอบ

อาหารกลางวัน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 ฝึกอบรมศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพผู้น าชุมชน 45  คน 60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

ผู้น ามีศักยภาพยิ่งข้ึนมีความรู ้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ได้อย่างถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 พัฒนาศักยภาพผู้น า/กลุม่อาชีพ (ศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาผู้น าและกลุ่ม
อาชีพให้เข้มแขง็สามารถ
แข่งขันได ้

1  ครั้ง 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ผู้น าและกลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาท าให้มีความ 

เข้มแขง็ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6 การติดตามและประเมินผลกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
 

เพื่อติดตามกิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพท าให้การด าเนินงาน

ของกลุ่มมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

ม.1 – ม.9 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่ว 

       แนวทางการพัฒนา  6.1  เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการเพือ่อนรุกัษ ์ พัฒนาและฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในท้องถิน่ใหค้งอยู่อยา่งยั่งยนื 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในต าบลแคนเหนือ  หมู่ที่ 1-9        เพื่อความเป็นระเบียบ 

  เรียบร้อยและความสวยงาม 
          ของบ้านเมือง 

ม.1- ม.9 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและสวยงามขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ อบต. เพื่อความสวยงามแก่ผู้มา
ติดต่อราชการและผู้พบเห็น 

อบต. 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและสวยงามขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแวงสาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อความสวยงามเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, 

เป็นแหล่งหาหาอาหารและ
เพื่อการเกษตร 

พื้นที่โดยรอบยาว
ประมาณ  2,250 ม. 

22,500,000 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

22,500,000 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

22,500,000 
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

มีสถานท่ีท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งหา
อาหารและเพื่อการเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการปลูกต้นไม้ภายในต าบล  (หนึ่งคน  หนึง่ต้น    
หนึ่งฝน  เพื่อประชาชนชาวไทย) 

เพื่อให้ต้นไม้เพิ่มจ านวนมากขึ้น ม.1- ม.9 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ต้นไมม้ีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 การจัดประกวดหมู่บ้าน 
  ม. 1 – ม.9 

เพื่อเกิดความสามัคคีทกุ 
หมู่บ้านมีความเปน็ระเบียบ 

และสวยงามมากขึ้น 
 

ม.1 – ม.9 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยสวยงามขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6 ดูแลรักษาป่าโคกขามป้อม,โคกท าเล(ศูนย์ไหม), 
โคกย่าเนียม และป่าสาธารณะในเขตต าบลแคนเหนือ 

เพื่อดูแลและอนุรักษ์ฟื้นฟู
และรักษาความสมดุลของ

ธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 ม.1 - ม.9 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

ป่าชุมชนในท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ใหค้งอยู่อย่าง

ย่ังยืน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างจิตส านึก  อนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนได้มีจิต 
ส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ม. 1 – ม . 9 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่ว 

       แนวทางการพัฒนา  6.1  เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการเพือ่อนรุกัษ ์ พัฒนาและฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในท้องถิน่ใหค้งอยู่อยา่งยั่งยนื 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
8 ปรับปรุง / พัฒนาภูมิทัศน์  อาคารและสถานที่ใน

ศูนย์สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   
อบต.แคนเหนือ 

เพื่อเปน็ที่ส าหรับจิตกิจกรรม 
ต่างๆ เพื่อความสวยงามและ 
เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

1  แห่ง 2,700,000 
 (อบจ.) 

 

2,700,000 
 (อบจ.) 

 

2,700,000 
 (อบจ.) 

 

มีความสวยงาม,เปน็ที ่
พักผ่อนหย่อนใจและมีที่
ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
อบจ., 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักเชื่อม
ระหว่างต าบลหนองน้ าใส – ต าบลบ้านลาน และ 
ระหว่างต าบลแคนเหนอื – ต าบลป่าปอ 

เพื่อความสะดวก สะอาด 
เรียบร้อย สวยงามในการ 

สัญจรไป-มา 

2  สาย 
 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

ภูมิทัศน์มีความสวยงามและ
สะอาดท าให้การสัญจร 
ไป-มาสะดวกมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

10 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
   เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

5  ครั้ง 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

มีจ านวนต้นไม้เพิ่มมากขึ้น 
ฝนตกต้องตามฤดูกาล  

ลดภาวะโลกร้อน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

11 โครงการตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

2  ครั้ง 30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

12 โครงการปรับปรุงสวนป่าภูมิรักษใ์ห้เป็นสถานที่ออก
ก าลังกายพร้อมเครือ่งออกก าลงักาย  

 เพื่อปรับปรุงสวนป่าภูมิรักษ์ให ้
  เกิดประโยชน์สูงสุดและให ้
            คงอยู่สืบไป 

ม.7 50,000
(อบต.,อบจ. 

ส.ส.) 

70,000 
 (อบต.,อบจ. 

ส.ส.) 

100,000 
(อบต.,อบจ. 

ส.ส.). 

 สวนป่าภูมิรักษ์เกิดประโยชน ์
    สูงสุดและคงอยู่สืบไป 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

13 ใช้พื้นที่ป่าสาธารณะในเขตต าบลแคนเหนอืให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

 เพื่อเปน็การอนุรกัษ์ ,สถานที่
ท่องเที่ยว , และเกิดประโยชน ์

สูงสุด 

ม. 1 – ม . 9 100,000
(อบต.,อบจ. 

ส.ส.) 

150,000 
 (อบต.,อบจ. 

ส.ส.) 

200,000 
(อบต.,อบจ. 

ส.ส.). 

 มีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
และป่าสาธารณะได้รับการ 
ดูแลรักษา,ใช้ประโยชน์สงูสุด 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่ว 
แนวทางการพฒันา  6.2  การพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพดนิใหอ้ดุมสมบรูณ์ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 การแกไ้ขปัญหาดินเค็ม 

 
เพื่อแกไ้ขปัญหาดินเค็มให้แก่

เกษตรกรภายในต าบล 
ม.1 – ม.9 150,000 

(อบต.) 
150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

สามารถแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
ให้แก่เกษตรกรได ้

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 ปรับปรุงสภาพเสือ่มคุณภาพ (เพิม่สารอินทรีย์ในดิน) เพื่อไขปัญหาดินให้มคีุณภาพ
ย่ิงขึ้น 

ม.1 – ม.9 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

ดินมีคณุภาพท าให้พืชผล
ทางการเกษตรเพิม่ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
    ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและการทอ่งเทีย่ว 

         แนวทางการพฒันา 6.3   เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะชุมชน  สิง่ปฏกิลู  และน้ าเสยี 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย  / บ่อดักไขมัน  ม.1 – ม.9 เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าเสียและ

น้ าท่วมขังภายในครัวเรือน 
ม.1 – ม.9 200,000 

อบต. 
200,000 

อบต. 
200,000 

อบต. 
ทุกครัวเรือนมีการบ าบัด 

น้ าเสีย น้ าไม่เกดิการท่วมขัง 
กองช่าง 

2 จัดซื้อรถจัดเก็บขยะประจ าต าบล  (ท่ี  อบต) เพื่อความเป็นระเบียบร้อย
และความสะอาดของ

บ้านเมือง 

1   คัน 2,000,000 
อบต./อบจ. 

2,000,000 
อบต./อบจ. 

2,000,000 
อบต./อบจ. 

บ้านเมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สะอาดยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 ค่าจ้างเหมาจดัเก็บขยะมลูฝอยในพื้นที่ต าบลแคนเหนือ เพื่อความเป็นระเบียบร้อย
และความสะอาดของ

บ้านเมือง 

ม.1- ม.9 274,800 
อบต. 

274,800 
อบต. 

274,800 
อบต. 

บ้านเมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สะอาดยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อความเป็นระเบียบร้อย
และความสะอาดของ

บ้านเมือง 

1 แห่ง 90,000 
อบต. ,
เทศบาล 

เมืองบ้านไผ ่

90,000 
อบต. , 

  เทศบาล 
เมืองบ้านไผ ่

90,000 
อบต., 

เทศบาล 
เมืองบ้านไผ ่

บ้านเมืองมีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อยและ 

สะอาดยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด อบต., 
เทศบาล

เมืองบ้านไผ ่
5 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในต าบล

แคนเหนอื 
เพื่อลดปริมาณขยะภายใน

ต าบล 
ม.1 – ม. 9 

 
20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

บ้านเมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สะอาดยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

6 โครงการลดปริมาณขยะเพื่อรกัษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เพื่อลดปริมาณขยะภายใน
ต าบล 

ม.1 – ม. 9 
 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

บ้านเมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยและ

สะอาดยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการท าความสะอาดในสถานที่ท างาน  
“BIG CLEANNING DAY” 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการท าความสะอาด 

ในสถานที่ท างาน 
“BIG CLEANNING DAY” 

 1  ครั้ง 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

สถานที่ท างานสะอาด และ 
เป็นระเบียบเรียบรอ้ยย่ิงขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
   ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 

         แนวทางการพฒันา  7.1   คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 งบประมาณค่าใช้จ่ายเกีย่วกับบุคลากรภายใน อบต. 

(เงินเดือน,ค่าจ้าง,ค่าตอบแทน) 
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

บุคลากรภายใน อบต 
 

ไม่เกินร้อยละ
40 ของ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ไม่เกินร้อยละ
40 ของ

งบประมาณ
รายจ่าย 

ไม่เกินร้อยละ
40 ของ

งบประมาณ
รายจ่าย 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงานปลัด 
อบต.,, 

 กองคลัง,กองช่าง, 
ส่วนการศึกษาฯ 

2 ค่าลงทะเบียนอบรม 
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

30  ครั้ง 260,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

350,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงานปลัด 
อบต.,, 

กองคลัง,กองช่าง, 
ส่วนการศึกษาฯ 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

30  ครั้ง 170,000 
อบต. 

180,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงานปลัด 
อบต.,, 

 กองคลัง,กองช่าง, 
ส่วนการศึกษาฯ 

4 ค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4  ครั้ง 200,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงานปลัด 
อบต.,, 

 กองคลัง,กองช่าง, 
ส่วนการศึกษาฯ 

5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1  ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7 วัสดุคอมพิวเตอร ์
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6  ครั้ง 80,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงานปลัด 
อบต.,, 

 กองคลัง,กองช่าง, 
ส่วนการศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
    ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 

         แนวทางการพฒันา  7.1   คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
8 
 

วัสดุเพื่อการบริโภค เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงานปลัด 
อบต.,ส่วน
การศึกษาฯ 

9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

10 
 

ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4  ครั้ง 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

กองช่าง 

11 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3  ครั้ง 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

กองช่าง 

12 ค่าครุภณัฑ ์ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6  ครั้ง 160,000 
อบต. 

180,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

13 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 230,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

270,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

14 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครภุัณฑ์ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 200,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงานปลัด 
อบต.,, 

 กองคลัง,กองช่าง, 
ส่วนการศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
   ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 

         แนวทางการพฒันา  7.1   คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
15 ก่อสร้างอาคารห้องประชุมอเนกประสงค์  อบต. เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ในต าบล 
1  หลัง 2,000,000 

อบต. 
2,000,000 

อบต. 
2,000,000 

อบต. 
มีสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรม 

ต่างๆ 
กองช่าง 

16 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล (เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการอ านวยการของศูนย์ข้อมูลขา่วสารการซื้อหรือ
การจ้างฯ ระดับอ าเภอ) 

เพื่อให้ศนูย์ข้อมูลข่าวสารมี
งบประมาณส าหรับ

ด าเนินการ 

1 ครั้ง 25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

17 ก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.แคนเหนือ เพื่อใช้ส าหรับเก็บวัสดุ/
อุปกรณ์ ของ อบต.แคนเหนือ 

1  หลัง 300,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

วัสดุ/อุปกรณ์ ของทางราชการ
ได้รับการเก็บรักษา 

ไว้เป็นระเบียบ ไม่ท าให้เกดิ 
การช ารุดง่าย เสียหาย และ 

สูญหาย 

กองช่าง 

18 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

120,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

20 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1  ครั้ง 154,875 
อบต. 

162,169 
อบต. 

170,278 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

21 ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์
ภายในต าบลแคนเหนอื 

3  ครั้ง 
 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

มีงบประมาณส าหรับรังวัด 
ที่ดินสาธารณประโยชน ์

ภายในต าบล 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
    ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 

         แนวทางการพฒันา  7.1   คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
22 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป

อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5  ครั้ง 50,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

23 ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

24 ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

25 ค่าจัดท าวารสาร เพื่อเปน็การประชาสัมพันธ ์
ผลการด าเนินงานของ  

อบต.แคนเหนือ 

1 ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

การด าเนินงานของ  
อบต.แคนเหนือไดร้ับการ

ประชาสมัพันธ์ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

26 ค่ารับรอง 
 

เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

27 ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 32,000 
อบต. 

32,000 
อบต. 

32,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
    ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 

         แนวทางการพฒันา  7.1   คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
28 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับ

ด าเนินการในวนัท้องถิ่นไทย 
1 ครั้ง 20,000 

อบต. 
20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

มีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการวันท้องถิ่นไทย 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

29 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 430,000 
อบต. 

450,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

30 โครงการประชุมประจ าเดือนระดบัต าบล เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

12  ครั้ง 20,000 
อบต. 

25,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ 

ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
   ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 

        แนวทางการพฒันา    7.2     สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหม้ขีดีความสามารถในการพฒันา  
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปศกึษาดูงาน(ทั้งในและ

ต่างประเทศ) 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่

พนักงาน,เจ้าหน้าที่,ผูบ้ริหาร
และสมาชิกสภา อบต. 

 พนักงาน,เจ้าหน้าที ่
    ,ผู้บริหาร  และ  
    สมาชิก  อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

พนักงาน,เจ้าหน้าที่,ผูบ้ริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ม ี

ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร (ผู้บริหาร,สมาชิก 
อบต.,พนกังานสว่นต าบล และพนักงานจ้าง) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
พนักงาน,เจ้าหน้าที่และ

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงาน,เจ้าหน้าที่
,ผู้บริหาร และ 
สมาชิก อบต. 

124,000 
อบต. 

1250,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

พนักงาน,เจ้าหน้าที่,ผูบ้ริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ม ี

ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 ทุนการศึกษา (ปริญญาโท – ตรี ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง ตามโครงการความรว่มมือระหว่าง 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลยัของรัฐ 
ที่ท าข้อตกลงร่วมกันในการให้การศึกษา) 

เป็นเงินทุนการศกึษา 
ปริญญาโท-ตรี (ตามข้อ

ผูกพัน) แก่ผูบ้ริหาร,สมาชิก 
ข้าราชการ,พนักงานส่วน

ต าบล,พนักงานจ้าง 
 

ปริญญาโท  3  ทุน 
ปริญญาตรี  3  ทุน 

200,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

ผู้บริหาร,สมาชิก ข้าราชการ,
พนักงานสว่นต าบล และ 

พนักงานจ้าง ได้รับ 
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโท-ตร ี

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

15  คน 800,000 
อบต. 

850,000 
อบต. 

950,000 
อบต. 

การปฏิบัติงานรวดเร็วยิ่งข้ึน ส านักงานปลัด 
อบต.,, 

 กองคลัง,กองช่าง, 
ส่วนการศึกษาฯ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 
แนวทางการพฒันา   7.3 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนและองคก์รทกุภาคสว่นในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืง 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เพื่อด าเนินการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบ
วาระหรือเลอืกตั้งซ่อม 

 1 ครั้ง 100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

มีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บรหิาร
ท้องถิ่นกรณคีรบวาระหรือ

เลือกตั้งซ่อม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
    ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

          แนวทางการพัฒนา 7.4 พฒันาเพิม่ขดีความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ การคลงัและงบประมาณองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื  ใหม้ีประสทิธภิาพโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 การจัดท าแผนที่ภาษีแลทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไป

อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

บุคลากรภายใน อบต. 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

  กองคลัง 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 

เพื่อสร้างจิตส านึกและแรงจูงใจ 
ในการช าระภาษ ี

ม.1 – ม.9 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ประชาชนมีจิตส านึกและ 
แรงจูงใจในการช าระภาษ ี

รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 กองคลัง 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ.  2558  ถงึ  2560 ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 ยทุธศาสตรท์ี ่ 7  การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ี 
 แนวทางการพฒันา     7.5    การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทนัสมยั 
 

      เปา้หมาย   งบประมาณและที่มา   หนว่ยงานที ่
ที ่  โครงการ  วตัถปุระสงค ์ (ผลผลติของโครงการ)      2558     2559   2560  ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั รบัผดิชอบ 
        (บาท)     (บาท) (บาท)     
1 พัฒนาระบบ  website และระบบเครือข่ายภายใน  

อบต.แคนเหนือ 
เพื่อพัฒนาระบบ  website 
ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

อยู่เสมอ 

5  ครั้ง 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ระบบ website เป็นปัจจุบัน
และทันสมัยอยู่เสมอมีการ 

สืบค้นง่าย 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 ก่อสร้างศูนย์เรียนรูค้อมพิวเตอร์พร้อมจัดหา 
คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอรป์ระจ าต าบลแคนเหนือ  
(ที่ อบต.) 

เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ของต าบลแคนเหนือ 

1  หลัง - - 500,000 
อบต. 

ส.ส,ส.จ 

ราษฎรต าบลแคนเหนือม ี
แหล่งเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร ์

กองช่าง 
ส.ส/ส.จ 
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