พระบรมราโชวาท

				
พระบรมราโชวาท
“ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน กับความรักใคร่เผือ่ แผ่ชว่ ยเหลือกันฉันญาติพนี่ อ้ ง

สองประการนี้ คือคุณลักษณะสาคัญของไทย ทีช่ ว่ ยให้ชาติบ้านเมืองอยูร่ อดเป็นอิสระ
“ความสามัคคีปรองดองเป็นอัและเจริ
นหนึ่งญอัมันน่ เดีคงยวกั
มาตันง้ กัแต่บอความรั
ดีตจนถึกงปัใคร่
จจุบเผื่ัน”อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง

สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำ�คัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ
		
และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532

พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ ๒๕๓๒
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จากใจ
นายก “ธนั“ธนั
ช ชศรีศรี
ภมู ภิ” ูมิ”
จากใจนายก
สวัสดีครับ พ่อ-แม่ พี่น้องชาวตาบลแคนเหนือ ที่เคารพรักทุกท่าน...
กระผม จ่าสิบตารวจธนัช ศรีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
และทีมบริหารต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ ให้โอกาส
กับตัวกระผมและทีมงาน เข้ามาบริหารจัดการ พัฒนางานท้องถิ่นของเรา
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมากระผมเองพร้อมทีมงานรวมทั้ง ปลัด อบต.และ
พนักงานลูกจ้าง ทุกคน ได้มองเห็นในความเดือดร้อนและความต้องการของ
พ่อ แม่ พี่น้องมาตลอด และตระหนักเสมอว่าเราจะไม่หยุด นิ่ง ไม่ยอมแพ้
ต่อปัญหาอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาให้กับ
พี่น้ องประชาชน ตลอดจนจะต้ องพัฒ นาท้องถิ่น ของเราควบคู่กั นไปให้ มีความก้าวหน้า และเจริญมากยิ่งๆ ขึ้นไป ถึงแม้
งบประมาณที่มี อยู่ไม่มากนัก เราจึงต้องเร่งเดินหน้ าในการจัดหางบประมาณจากส่วนกลางมาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้จงได้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา ร่วมกันแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ให้กับ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ ของเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลแคนเหนือที่ว่า
“พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญทุกๆ ด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน ” และตามนโยบายของรัฐบาล
“ประเทศไทย 4.0” ต่อไป ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น พลังมวลชน องค์กรทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาตาบลแคนเหนือ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดมา กระผมและคณะขอตั้ง
ปณิธานว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาตาบลแคนเหนือ เพื่อชาวตาบลแคนเหนือ
ท้ายนี้ ขออานาจคุณพระศรี รั ตนตรั ย และสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ทั้ งหลาย ตลอดจนพระบารมี ขององค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จงดล
บั น ดาลให้ พ่ อ แม่ พี่ น้ อ งประชาชน จงประสบแต่ ค วามสุ ข
ความเจริ ญ
มี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง พลานามั ย
สมบูรณ์ เพรียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทุกประการเทอญ

จ่าสิบตารวจธนัช ศรีภมู ิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
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บทบาท ภารกิ
จ... การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
บทบาท/ภารกิ
จ...สภาองค์

สภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลแคนเหนือ

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลแคนเหนือที่เคารพทุกท่าน กระผมในนามสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลแคนเหนอ เป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งประธานสภาแห่งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แคนเหนื อ เป็ น สภาท้องถิ่น ที่มีบ ทบาทหน้าที่และภารกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการ
พิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ เป็นอย่างดี ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ได้นาเสนอ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น ในหมู่บ้ านต่อ ฝ่ ายบริ ห ารทาให้ การแก้ปัญหาต่างๆ มีค วามรวดเร็ ว ทัน ท่ว งที เพื่อ ต้องการให้ พี่น้อ ง
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีเกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือและการประสานงานกันของทุกฝ่าย
ด้วยตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาแห่งนี้ ผมจะดาเนินกิจการของสภาตามอานาจหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถเพื่อให้สมกับที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นตัวแทนของท่ านทา
หน้าที่ประธานสภาแห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวตาบลแคนเหนือของเราตลอดไป
ท้ายสุดนี้ ผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใด
ขอให้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

นายสังวร สุดโต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
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บรรณาธิ
ก
าร...
บทบรรณาธิการ...

กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลแคนเหนือที่เคารพรักทุกท่าน วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ ฉบับนี้
เป็นการจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ และรายงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ อีกรูปแบบหนึ่ง ภายใต้กรอบ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่มีอยู่ ในขณะที่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ตาบลแคนเหนือ ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ดิฉันปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ ในนามข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบาย
ของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ ประสานการทางานร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนืออยู่เสมอ โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และสาคัญคือ ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนชาวตาบลแคน
เหนือ ทุกท่าน
ท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวตาบลแคนเหนือ และส่วนราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ เสมอมาอันเป็นหลักการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นรากฐานสาคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสุคนธา วิชยั
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ

-ง-

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

				

องค์การบริหารส่วนตำ�บลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น						
												

สารบั
ญ
สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
พนักงานฝ่ายประจา
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ ว
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแคนเหนือ
งานกองทุนธนาคารขยะและฌาปนกิจชุมชนตาบลแคนเหนือ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลแคนเหนือ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธแี ละการจัดกิจกรรม ของอาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2561

หน้า
1
4
5
6
7
9
10
11
12

12
24
34
40
44
47
50
51
52
53
56

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561
						

										

-1-

องค์การบริหารส่วนตำ�บลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น																	
						

1

ข้อมูลทั่วไป...

ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลแคนเหนือ
ตาบลแคนเหนือตั้งมาแล้วประมาณ 280 ปี เหตุที่ได้ชื่อว่าแคนเหนือ เนื่องจากมีหมู่บ้านหนึ่งมีต้นแคนอยู่เป็น
จานวนมากอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน “ ต้นแคนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบทรงเป็นพุ่ม ” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านแคน
เหนือ และตั้งเป็นชื่อของตาบลว่าตาบลแคนเหนือ ขึ้นอยู่กับอาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 ตาบลบ้าน
ไผ่ ได้แยกออกมาจากอาเภอชนบท และตั้งเป็นอาเภอ ตาบลแคนเหนือ จึงขึ้นกับอาเภอบ้านไผ่ ขณะนั้นมีทั้งหมด 46
หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกตาบลและแยกหมู่บ้านเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน
ตาบลแคนเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอบ้านไผ่ ห่างจากตัวอาเภอบ้านไผ่ 7.5
22,625 ไร่ หรือ 36.27 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลบ้านลาน
อาเภอบ้านไผ่
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลบ้านหัน
อาเภอโนนศิลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลป่าปอ
อาเภอบ้านไผ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลหนองน้าใส อาเภอบ้านไผ่

กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จานวน
9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 1,729 ครัวเรือน จานวนประชากร 5,996 คน ดังนี้
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้าน
แคนเหนือ
ดอนหมากพริก
หนองคูณ
เหล่าหลวง
ห้วยชัน
หนองเจ้าเมือง
โคกโก
ลิ้นฟ้า
โคกกลาง
รวม

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
517
530
246
295
368
339
224
222
506
542
213
196
510
504
153
148
244
239
2,981
3,015

รวม
1,047
541
707
446
1,048
409
1,014
301
483
5,996

จานวน
ครัวเรือน
328
168
210
129
298
130
244
96
126
1,729

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
แหล่งทีม่ าของข้อมูล : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ชื่อผูน้ าหมู่บา้ น
นายคาหล้า ศรีคา
นางสาวสุทธิศา ฉิมหลวง
นายสัญญา สุดดี
นายสุพจน์ สายจันทร์
นายยุทธนา สุทธิ
นายทองสี พรมจันทร์
นางเมทาวี บุญค้า
นายสมพร คาแก้ว
นายทองใบ กุลวงษ์
(กานันตาบลแคนเหนือ)
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องค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ

2

แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง ประกอบด้วย สานักปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา
ปฏิบัติราชการโดยมีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตามนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ ภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

วิสัยทัศน์
“พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญทุก ๆ ด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ
รวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4. พัฒนาแหล่งน้า อุปโภค – บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดารงชีวิต
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทาแผน
ชุมชนพึ่งตนเอง
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
2. การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
5. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
4. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสานึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3. การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางการพัฒนา
1. การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแคนเหนือให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
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คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

จ่าสิบตารวจธนัช ศรีภมู ิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ

นายสุวรรณที่ ไข่มกุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ

นายทองลา สุดเหลือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ

นายไสว ขันทะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ

4
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สมาชิ
กสภาองค์
หารส่วนตำ�อบลแคนเหนือ
สมาชิกสภาองค์
การบริ
หารส่กวารบริ
นตาบลแคนเหนื

นายทองพูล โสภาลี
รองประธานสภา อบต.

นายสนัน่ เตโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

นายสายทอง ธาตุดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายเอีย่ ม วงษ์ละคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายวสันต์ หวานจิตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายอุทยั บางปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นายวันเชา สมีนาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายสังวร สุดโต
ประธานสภา อบต.

นางวนิดา ใสจูง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

5

นายประพัทธ์ ทีทา
เลขานุการสภา อบต.

นายอินตา มัน่ ยืน นายเสถียร ใสทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายรัตนชัย ทีทา
นายวสุรตั น์ ภาวะโคตร นายทองคา กุลวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายรัฐพล ร้อยดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายสมควร พืชผักหวาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
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พนักงานฝ่ายประจา
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พนักงานฝ่ายประจำ�

นางสุคนธา วิชยั
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแคนเหนือ
(นักบริหารท้องถิน่ ระดับกลาง)

นางลัดดาวัลย์ ขาศิรเิ จริญสุข
รองปลัด อบต.แคนเหนือ
(นักบริหารท้องถิน่ ระดับต้น)

นางพิจติ รา มูลวงศ์

หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับต้น)

นางศรีสมร บุรี

ผูอ้ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นายปริญญา พาละเอ็น

นางลัดดาวัลย์ ขาศิรเิ จริญสุข

ผูอ้ านวยการกองช่าง
รองปลัด อบต.แคนเหนือ รักษาราชการแทน
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
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สำ�นักปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ปลัด lสานักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหนั้ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ใดในองค์ ก ารส่ ว นต าบลให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฎหมายและคดี
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1. นางลัดดาวัลย์ ขาศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.
7. นางสาวอรฤดี สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
2. นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสานักปลัด อบต. 8. นางสิริกานต์ มาลี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ 9. นางสาวกรวรรณ ศรีภูมิ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
4. นายสุทิน วรรณมูล
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ 10.นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
5. นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 11. นางสาวสุพัสษณี นิยม คนงาน
6. นางเสาวคล แฝงพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
12. นายลิขิต สุดใหญ่
คนงานทั่วไป
13. นางสาวพัชรียาพร โยมา
คนงานทั่วไป

นายนพรัตน์ ไชยะคง
พนักงานขับรถยนต์

นายหนูอวน ศรีดารา
คนงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร
คนงานทั่วไป

-8-

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2561

          องค์การบริหารส่วนตำ�บลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น8						

				

												

3

3

4

4 		

												
5 		
1
2
6
7		

5

1

2

6

7

												

1. นายวรวุฒิ เค้าแก้ว
1.2.นายวรวุ
ฒิ เค้าแก้วสีหาบุตร
นางสาววราณี
2.3.นางสาววราณี
หาบุอตร
นายบุญเรียน สุดสีเหลื
3.4.นายบุ
ญเรียกน สุไชยโคตร
ดเหลือ
นายสมนึ
4.5.นายสมนึ
นายพิชัยก ไชยโคตร
ศิริมงกต
5.6.นายพิ
ริมงกตน
นายวัชชัยรินทร์ ศิแสนสิ
6.7.นายวั
ชรินทร์ณ แสนสิ
น
นายทองคู
สุวรรณหาร
7. นายทองคูณ สุวรรณหาร

เจ้าพนักงานป้องกันฯชานาญงาน
เจ้คนงาน
าพนักงานป้องกันฯชานาญงาน
คนงาน
พนักงานกู้ชีพ
พนั
กงานกู่ว้ชไป
ีพ
คนงานทั
คนงานทั
คนงานทั่ว่วไปไป
คนงานทั
คนงานทั่ว่วไปไป
คนงานทั
่วไป้ชีพ
พนักงานกู
พนักงานกู้ชีพ

งานป้องกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย
งานป้
อนงกั
นและบรรเทาสาธารณภั
ย
งานป้
อ
งกั
และบรรเทาสาธารณภั
ย
เกิดเหตุ
กุ เฉินฉติุกดเฉิต่นอติศูดนต่ย์ออปพร.
ตาบลแคนเหนื
อ อ
เกิดฉเหตุ
ศูนย์ อปพร.ตำ
�บลแคนเหนื
เกิดเหตุฉกุ เฉินติโทร.
ดต่อศู0-4330-6150
นย์ อปพร. ตาบลแคนเหนือ
		
โทร.0-4330-6150
โทร. 0-4330-6150
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กองคลั
กองคลั
ง ง
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การบริหารงานคลังและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

7

4 		

												
2 		
1
3
6
5		

												

1. นางสาวศรีสมร
บุรี
2. นางสาววิภาพรณ์
กาพล
3. นางสาวศิริรัตน์
ปัตตะเน
4. นางสาวพัลลภา
นนทภา
5. นางสาวกมลชนก
ใสเสริม
6. นางสาวณัฐณิชา
สุดโต
7. นางสาวสุภาพร
หล้ามาชน

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
คนงาน
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กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย

			

												
2
1
3

			
7
6
4
5		
												

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายปริญญา
นายพจนารถ
นางสาวพัชรียา
นายวัชระ
นายมนัส
นายชิตศณุ
นายกฤษดากร

พาละเอ็น
ราชมุณีสุข
เพียยุระ
สุดสะอาด
ภาวะโคตร
ไสบาล
ซุยเพ็ง

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธาชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงาน
คนงาน
คนงานทั่วไป

