






 

 

 
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลกมลาไสย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 
 

  ตามประกาศเทศบาลต าบลกมลาไสย เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลกมลาไสย ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ให้รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลต าบลกมลาไสย ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 
  ดังนั้น จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ 6 เดือนแรก( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ ) ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการสรรหา  เลือกสรร 
๒. ด้านการบรรจุแลแต่งต้ัง บุคลากร พนักงานจ้าง   

1. มีการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี
(พ.ศ.2564-2566)  ซึ่งเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเดือน
เมษายน 2564 รอมติเห็นชอบ 
1.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ  และก าหนดต าแหน่งใหม่ดังนี้ 

ส านักปลัด  แยกงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานการเจ้าหน้าที่ 
ไม่ข้ึนกับฝ่ายอ านวยการ 
กองคลัง     แยก งานพัสดุและทรัพย์สิน ออกจากงานบริหารงานคลัง 
กองช่าง     เพิ่ม  งานแบบแผนและก่อสร้าง 
  และก าหนดต าแหน่งเพิ่ม คือ  

- วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    1  ต าแหน่ง 
- นักจัดการงานช่าง(ปฏิบัติการ/ช านาญการ)        1  ต าแหน่ง     

กองสาธารณสุข  เพิ่ม งานบริการส่ิงแวดล้อม โดยไม่ข้ึนตรงกับฝ่ายใด  
     และก าหนดต าแหน่งเพิ่ม คือ  

- นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   1  ต าแหน่ง 
- จพง.สาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)       1  ต าแหน่ง   

กองสวัสดิการสังคม  เพิ่ม  งานพัฒนาชุมชน       
และก าหนดต าแหน่งเพิ่ม คือ  

- นักสังคมสงเคราะห์   (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   1  ต าแหน่ง 
 

2. การสรรหา สายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติงาน โดยการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
จ านวน 9  ราย  ดังน้ี 
2.1 รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร 

1. รับโอน นางสุภาณี  ดอนโอฬาร  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เทศบาลต าบลหนองกุงศรี  มาด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) สังกัด กอง
สวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลกมลาไสย  
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ท่ี ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด (เดิม) 
รับโอน(ย้าย)มาด ารง

ต าแหน่ง 
ค าสั่ง รับโอน ทั้งนี้ต้ังแต่ 

1 นางสุภาณี  ดอนโอฬาร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับต้น)  
เทศบาลต าบลหนองกุงศรี   
อ าเภอหนองกุงศรี   
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับต้น)  

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 332/2563 
ลว.21 ธ.ค. 2563 

1  ธันวาคม 
2563 

 
  2.2  รับโอน(ยา้ย)ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานท้องถ่ินอื่นและพนักงานเทศบาล สายงาน
ผูป้ฏิบัติงาน สายทั่วไป และสายวิชาการ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด (เดิม) รับโอน(ย้าย) 
มาด ารงต าแหน่ง 

ค าสั่ง รับโอน 
ทั้งนี้
ต้ังแต่ 

1 นส.นัฐรียาพร ปองได้   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
อบจ.ฉะเชิงเทรา 
จ. ฉะเชิงเทรา 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สังกัด  กองช่าง 
ทต.กมลาไสย 

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 258/2563 
ลว. 1 ตุลาคม 63 

1  ตุลาคม 
63 

2 นส.กัลยาณี ขันประมาณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ทต.บรบือ  อ.บรบือ 
จ.มหาสารคาม 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สังกัด กองสวัสดิการ 
ทต.กมลาไสย 

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 260/2563 
ลว. 1 ตุลาคม 63 

1  ตุลาคม 
63 

3 นางพนิดา  นาชัยเพ่ิม นักวิชาการคลัง ช านาญการ 
ทต.ธัญญา  อ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธ์ุ 

นักวิชาการคลัง ช านาญการ 
สังกัด  กองคลงั 
ทต.กมลาไสย 

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 262/2563 
ลว. 1 ตุลาคม 63 

1 ตุลาคม 
63 

4 นายโกมินทร์  ทองเจริญ ครู คศ.2 
ทต.ร่องค า อ.ร่องค า 
จ.กาฬสินธ์ุ 

ครู คศ.2 
โรงเรียนอนุบาลทต.กมลาไสย 
ทต.กมลาไสย 

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 263/2563 
ลว. 5 ตุลาคม 63 

6 ตุลาคม 
63 

5 นางนภัสรา  ศรีวังส ุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
 

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 288/63 
ลว. 19 ตุลาคม 63 

1 
พฤศจิกายน

63 
6 นส.สุประวีย์  นนทะน า นักทรัยากรบุคคลปฏิบัติการ 

อบต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธ์ุ 
 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ 
สังกัด  ส านักปลัด 
ทต.กมลาไสย  

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 302/2563 
ลว. 30 ต.ค. 63 

1 
พฤศจิกายน

63 

7 นส.อัญญารัตน์  ไสยจรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 
อบจ.กาฬสินธ์ุ 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
สังกัด ส านักปลัด 
ทต.กมลาไสย 

ค าสั่งทต.กมลาไสย 
ที่ 348/2563 
ลว. 21 ธันวาคม 63 

1 มราคม 
64 
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3. การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) จ านวน   
 

- ด้านการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจ้างทั่วไป ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี
(พ.ศ.2564-2566)  

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ระยะเวลาด าเนินการสรรหา

และเลือกสรร 
การบรรจุ แต่งต้ัง 

ต าแหน่งที่ได้รับบรรจุ/
แต่งต้ัง 

 พนักงานจ้างทั่วไป     
1 นางสาวอรทัย  ไชยประชุม ด าเนินการสรรหาฯแล้วเสร็จ  

เดือน มกราคม 2563 
อยู่ระหว่างรอมติกท.จ.
เห็นชอบ ก่อนแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป 
สังกัด ส านักปลัด 

     
 พนักงานจ้างภารกิจ    
1 นางสุภัค   คุมโสระ ด าเนินการสรรหาฯแล้วเสร็จ  

เดือน มกราคม 2563 
อยู่ระหว่างรอมติกท.จ.
เห็นชอบ ก่อนแต่งต้ัง 

ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 
สังกัดกองช่าง 

 
- การบรรจุแต่งต้ัง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่ได้รับบรรจุ/แต่งต้ัง เลขที่ค าสั่ง 
วันที่มี
ผล 

หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
1 นายชวลิต  ศรีโพนทอง พนักงานดับเพลิง(ทักษะ 28/2564 

ลว.27 ม.ค. 2564 
1 ก.พ. 
64 

ประเมิน
จากพนง.
ท่ัวไป เป็น 
พนง.
ภารกิจ
(ทักษะ) 

2 นายณรงค์  วารีศรี พนักงานดับเพลิง(ทักษะ 

3 นายสาธิต  ช านาญมาก พนักงานดับเพลิง(ทักษะ 

4 นายสายรุ้ง  นิรภาพ พนักงานดับเพลิง(ทักษะ 

5 นายโกศล  หาระมี คนสวน (ทักษะ) 

7 นางสาววัลภีย์  แก้วลี ผช.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 46/2564 
ลว. 1 มี.ค. 2564 

1 มี.ค. 
64 

 

      
 
 

๓. ด้านการพัฒนา 
                 เทศบาลต าบลกมลาไสย มีการส่งเสริมเสริมในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้
พนักงานเทศบาล เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เป็นประจ า อย่างน้อย ปีละ 1 หลักสูตร ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  และความรู้เกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย  และมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน 
 

 



 

 

รายชื่อบุคลากรสังกัด เทศบาลต าบลกมลาไสย ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลกมลาไสย 

1 นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์ หัวหน้าส านักปลัด 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา 

1. โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ทเขาใหญ่  
จังหวัดนาครราชสีมา 

วันท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 

2 นางสาววาสนา  มาตรศรีหา หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา 

1. โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ทเขาใหญ่  
จังหวัดนาครราชสีมา 

วันท่ี 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 

3 นางนฤมล  ภูแย้มไสย์ 
 
 
 
 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 1. อธิบายความระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่) และกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานธุรการ          
การเขียนหนังสือราชการ การบริหารเอกสารภายใต้ระเบียบ
งานสารบรรณ 

1. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 5 – 7 กุมภาพันธ์  2564 
 
2. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 19 – 21 มีนาคม 2564 

4 นางสาวอัญญารัตน์  ไสยจรัญ 
 
 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 1. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานธุรการ          
การเขียนหนังสือราชการ การบริหารเอกสารภายใต้ระเบียบ
งานสารบรรณ 

1. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 19 – 21 มีนาคม 2564 

5 นางวิลาวัณย์  พิลาแสน  
 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานธุรการ          
การเขียนหนังสือราชการ การบริหารเอกสารภายใต้ระเบียบ
งานสารบรรณ 

1. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 19 – 21 มีนาคม 2564 
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รายชื่อบุคลากรสังกัด เทศบาลต าบลกมลาไสย ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

กองคลัง 

1 นางสุดใจ  ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 1. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566- 2570)
ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. การบันทึกบัญชี
แบบใหม่ระหว่าง อปท. กับ หน่วยงานภายใต้สังกัด 
(โรงเรียน/ศพด.) ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ ประเด็นข้อบกพร่องจาก
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ
โรงเรียน/ศพด. 

1. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 2 – 4 เมษายน  2564 
 

2 นางธนปกรณ์  รูปใหญ่ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
 
 
 
 

1. การจัดท าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดย โปรพแกรม 
LTAX3000 version 4.0 และถ่ายโอนข้อมูลท่ีดิน 
โรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้างและป้าย จาก LTAX3000 version 3.1 เข้าสู่ 
LTAX3000 version 4.0 

1. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 24 - 26 กุมภาพันธ์  2564 
 

3 นางบุษมาลี  กั้วพรม นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
 
 
 
 

1. การจัดท าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดย โปรพแกรม 
LTAX3000 version 4.0 และถ่ายโอนข้อมูลท่ีดิน 
โรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้างและป้าย จาก LTAX3000 version 3.1 เข้าสู่ 
LTAX3000 version 4.0 

1. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 24 - 26 กุมภาพันธ์  2564 
 

4 นางสาวนงรัก  เวชกามา นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
 
 
 

1. การจัดท าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดย โปรพแกรม 
LTAX3000 version 4.0 และถ่ายโอนข้อมูลท่ีดิน 
โรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้างและป้าย จาก LTAX3000 version 3.1 เข้าสู่ 
LTAX3000 version 4.0 

1. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 24 - 26 กุมภาพันธ์  2564 
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รายชื่อบุคลากรสังกัด เทศบาลต าบลกมลาไสย ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 
กองการศึกษา 

๑ นายธงชัย  โคตรพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 
 
 

1. การบันทึกบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2564 
2. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566- 2570) 

1. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 3 – 5 มีนาคม  2564 
 
๒. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 2 – 4 เมษายน 2564 

๒ นางสาวณัฐสุดา  นันทะสมบัติ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 

1. ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา สังกัด อปท. พ.ศ. 2562 แนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกต้องในการจัดจ้างอาหารกลางวัน ตามหนังสือ  
ว.116 รูปแบบฎีกา เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การ
ควบคุมพัสดุ การเขียนโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา แนวทางตอบข้อหารือต่าง ๆ 
2. การบันทึกบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2564 
3. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566- 2570) 

1. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 27 – 29 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
2. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 3 – 5 มีนาคม  2564 
3. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 2 – 4 เมษายน 2564 

3 นางสาวนงลักษณ์  ผาลาโห ผู้ช่วยเจ้าพนักงกานการเงนิและ
บัญช ี

1. ตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อปท. พ.ศ. 2562 แนวทาง
ปฏิบัติท่ีถูกต้องในการจัดจ้างอาหารกลางวัน ตามหนังสือ  
ว.116 รูปแบบฎีกา เงื่อนไขการส่ังจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี 
การควบคุมพัสดุ การเขียนโครงการการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา แนวทางตอบข้อ
หารือต่าง ๆ 

1. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 27 – 29 พฤศจิกายน 2564 
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รายชื่อบุคลากรสังกัด เทศบาลต าบลกมลาไสย ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

กองช่าง 

๑ นายนิรภัย  บุญเรือง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 

1. ข้อสังเกตและข้อควรระวังในการบริหารสัญญา  
การตรวจสอบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันความเส่ียง 
และความรู้ทางด้านกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดและ
ความผิดทางวินัยของเข้าหน้าท่ีรัฐ 
2. การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารทางด้านกฎหมาย    
เพื่อบริหารท้องถิ่นท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

1. โรงแรมพันล้าน บูติด รีสอร์ท 
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

วันท่ี 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 
 

2. โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 

 
2 นายยุทธการ  แกล้วกล้า นายช่างโยธา 

 
 
 
 

2. การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารทางด้านกฎหมาย    
เพื่อบริหารท้องถิ่นท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

1. โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 

 

3 นางสาวปรียาวรรณ  เรืองแสน ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
 
 
 

2. การแก้ไขเปล่ียนแปลงใบจัดสรร/การแก้ไขสัญญารายการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2563 และ 2564 ตาม
หลักเกณฑ์ใหม่เทคนิคการเสนอโครงการให้ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในปี 2564 การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา 
เทคนิคการบริหารพัสดุ เจาะลึกหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างและการพิจารณาใช้ค่าตาราง FactorF 
 

1. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 
2563 
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รายชื่อบุคลากรสังกัด เทศบาลต าบลกมลาไสย ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

กองสวัสดิการสังคม 

๑ นางกัญญาภัทร  สีบุญมา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 

1. การบริหารจัดการสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล  
การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การจัดการสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด 

1. โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 
 

๒ นางสุภาณี  ดอนโอฬาร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 
 

1. การบริหารจัดการสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล  
การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การจัดการสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด 

1. โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 
 

๓ นางสาวกัลยาณี  ขันประมาณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 

1. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานธุรการ          
การเขียนหนังสือราชการ การบริหารเอกสารภายใต้ระเบียบ
งานสารบรรณ 

1. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 19 – 21 มีนาคม 2564 

4 
 
 
 
 

นางสาวณัฐวิภา  พูลสมบัติ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

1. การบริหารจัดการสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล  
การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การจัดการสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด 
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานธุรการ          
การเขียนหนังสือราชการ การบริหารเอกสารภายใต้ระเบียบ
งานสารบรรณ 

1. โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 
 
1. โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 19 – 21 มีนาคม 2564 
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รายชื่อบุคลากรสังกัด เทศบาลต าบลกมลาไสย ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร สถานที่ / ระยะเวลา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑ นางอรอุมา  เลิศประยูรวัฒนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 
 
 
 

1. การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในการติดตาม ก ากับ 
ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นท่ี กองทุระบบการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 
พึ่งพิงฯ (Long Term Came : LTC) ให้กับพี่เล้ียงกองทุน 
(Coaching) ระดับจังหวัด/อ าเภอ ปี 2564 
2. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. โรงแรมชาร์ลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 3 มีนาคม  2564 
 
 
 
 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันท่ี 7 – 9 เมษายน 2564 
 

๒ นางสาวมณฑิรา  มูลศรี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
 
 
 

1. ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่บรรจุใหม่ 1. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
วันท่ี 20 – 25 ธันวาคม 2563 

๓ นายสมานศักดิ์  นาจรูญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 

1. การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารทางด้านกฎหมาย    
เพื่อบริหารท้องถิ่นท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

1. โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2564 
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4. ด้านการรักษาไว้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.๑ การได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ได้รับตามกม. และนอกจากสิทธิที่ได้รับตามกม.) 
 1) การจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่น (ท่ีปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการท างาน) ท่ีจะด าเนินการจัดให้
มีข้ึนในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันท้องถิน่ไทย  แต่เนื่องจากสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัส 
โควิด-19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกเขตท่ัวราชอาณาจักรเป็นระยะต่อเนื่องถึง 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  จึงได้เลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรออก 
                      ๑) การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2563 
             ๒) การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 
      4.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลือ่นขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนด และส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนตามค าส่ังเทศบาลต าบลกมลาไสย ท่ี  93./
๒๕๖๔ 94/2564 และ 95/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2564  ตามเอกสารแนบหมายเลข2 
 
5.การสร้างความก้าวหน้าในอาชพี   ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัตรครบ สามารถท่ีจะเล่ือน 
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ก็ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี กท.  กท.จ.กาฬสินธุ์ก าหนด เพื่อเป็น
การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน และในอาชีพราชการ 

๑) แต่งต้ังผู้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการ 
ครู คศ.1 ขึ้นด ารงต าแหน่ง ครู คศ.2 (วิทยะฐานะช านาญการพิเศษ) จ านวน 4 ราย  คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖๔ วันท่ี 25 มกราคม ๒๕๖๔ และเล่ือนแต่งต้ัง
พนักงานครูเทศบาล จากครูผู้ช่วย ข้ึนเป็น ต าแหน่ง ครู คศ.1 จ านวน 1 ราย ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 10/๒๕๖3 วันท่ี 28 ตุลาคม ๒๕๖3  ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ เลขที่ค าสั่ง วันที่มีผล 
หมาย
เหตุ 

 พนักงานครูเทศบาล 
1 นส.นิชาภัทร  แสงชมภู ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 320/2563 

ลว.24 พ.ย.63 
24 ส.ค.
63 

 

2 นส.พนัชกร  สุระแสง ครู คศ.1 ครู คศ.2 68/2564 
ลว.1 มีนาคม 2564 

1 พ.ย.63 
3 นส.ศุภมร  จอมค าสิงห์ ครู คศ.1 ครู คศ.2 
4 นางทองเลียม ผลเรือง ครู คศ.1 ครู คศ.2 
5 นางพิสมัย บัวโขติ ครู คศ.1 ครู คศ.2 
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6. ด้านการใช้ประโยชน์ 
6.๑ การพิจารณาแต่งต้ังพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น   
      6.๒ การมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
                      มีการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ตามค าส่ังเทศบาลต าบลกมลาไสย ท่ี  
321/๒๕๖3 ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 
 
 
 

....................................................... 
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