
 
 
 

สรุปบัญชีรายช่ือตําแหนงพนักงานเทศบาลตามสายงานตางๆ ท่ีไดรับการพัฒนาเทศบาลตําบลโพนทอง 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 

            ประจําปงบประมาณ  2563 

                เทศบาลตําบลโพนทอง     มีบุคลากรจําแนกตามสายงาน ท้ังสิ้น  19  สายงาน 

      ไดรับการพัฒนาสายงานท้ังสิ้น  19  สายงาน 

 ไมสังกัดสํานัก/กอง 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล หลักสูตร อางอิงคําส่ัง 
ทต.โพนทอง 

หมายเหตุ 

1 บริหารงานทองถ่ิน 
 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (Local Performance Acessment : LPA) 

426/2563 
17 ก.ค. 2563 

 

 สํานักปลัดเทศบาล 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล หลักสูตร อางอิงคําส่ัง 
ทต.โพนทอง 

หมายเหตุ 

3 นักบริหารงานท่ัวไป 
 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาทองถ่ินเพ่ือตรวจ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  

380/2562 
ลว 28 – 30 มิ.ย. 2562 

 

5 นักทรัพยากรบุคคล โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564-
2566) การปรับปรุงโครงการสรางสวนราชการ อบจ./ เทศบาล/ 
อบต/.(ใหม)  การปรับปรุงระดับตําแหนงขาราชการสวนทองถ่ิน
(ใหม)กรประเมินการปฏิบัติงาน (ใหม) เทคนิคการเขียนผลงานและ
วิสัยทัศนเพ่ือเลื่อนระดับ” 

358/2563 
ลว 10-12 ก.ค.2563 

 

6 นักวิเคราะหนโยบายและแผน หลักสูตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินโดยใชขอมูล 
e-plan 

677/2563 
ลว   26 – 28 ต.ค. 2563 

 



 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล หลักสูตร อางอิงคําส่ัง 
ทต.โพนทอง 

หมายเหตุ 

7 นักจัดการงานท่ัวไป โครงการฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทํางบประมารรายจาย
ประจําป  2564  ของ อปท.  และการจัดทํางบประมาณดาน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  อปท. ประจําป  2564  ภายใต
หลักเกณฑการจําแนกหมวดและประเภทรายจาย(แกไขใหมป  
2563) ระเบียบเงินอุดหนุนปรับปรุงใหม  ระเบียบคาใชจายในการ
บริหารงาน พ.ศ. 2562” 

379/2563 
10-12 ก.ค 2563 

 

 นักจัดการงานท่ัวไป โครงการทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  ของเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ  ประจําป 
2563 ซ่ึงกําหนดใหมีการทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ งบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ  2563 

34/2563 
4 ก.พ. 2563 

 

8 นิติกร หลักสูตร “กฎหมายปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติราชการสวนภูมภาค
และ อปท.  

532/2563 
ลว 1 – 2 ส.ค. 2563 

 

     
9 นักพัฒนาชุมชน 1.หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศของ อปท.ดวยโปรแกรม

ประยุกต ซอฟตแวร  แอปพลิเคชั่น  (Application   Software) 
2.หลักสูตร ““การพัฒนาระบบสารสนเทศของ อปท.ดวยโปรแกรม
ประยุกต ซอฟตแวร  แอปพลิเคชั่น  (Application   Software) 

735/2562 
ลว  26-28 พ.ย. 2562 
764/2562 
ลว 11 – 13 ธ.ค. 2562 

 

10 นักวิชาการเกษตร 
 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “รุกขกร” ประจําป 2562 29  487/2563 
ลว 6 – 8 ส.ค. 2563 

 

11 เจาพนักงานธุรการ โครงการหลักสูตร การศึกษาขอบกพรองจากการตรวจสอบเพ่ือ
นํามาปรับปรุงใชในลักษณะความสัมพันธกับรูปแบบจําแนก
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2563 

381/2563 
ลว 28 – 30 มิ.ย. 2563 

 

 



 
 
 
 
 
กองคลัง 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล หลักสูตร อางอิงคําส่ัง 
ทต.โพนทอง 

หมายเหตุ 

12 นักบริหารงานการคลัง 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การปรับปรุงแผนแมบท  การ
จัดทํารูปแปลงท่ีดิน  การสํารวจขอมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดิน  และสิ่งปลูกสรางและการทําบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
(ภ.ด.ส.3) หลักกฎหมาย  พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง   พ.ศ. 2562” 
รุนท่ี  1 

649/2562 
7-11 พ.ย. 2562 

 

13 นักบริหารงานการคลัง 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การปรับปรุงแผนแมบท  การ
จัดทํารูปแปลงท่ีดิน  การสํารวจขอมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดิน  และสิ่งปลูกสรางและการทําบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
(ภ.ด.ส.3) หลักกฎหมาย  พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง   พ.ศ. 2562” 
รุนท่ี  1 

455/2562 
ลว 17 –19 ก.ค. 2563 

 

14 นักวิชาการพัสดุ โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การจัดทํารายงานสํารวจ
ทรัพยสิน การคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย (การจัดทํารายงานตามแบบ อปท. 
– สท. 1 , อปท.- สท. 2 แล อปท. – สท. 3 ) 

455/2562 
ลว 17 – 19 ก.ค. 2563 

 

15 นักจัดการงานท่ัวไป โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การจัดทํารายงานสํารวจ
ทรัพยสิน การคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย (การจัดทํารายงานตามแบบ อปท. 
– สท. 1 , อปท.- สท. 2 แล อปท. – สท. 3 ) 

455/2562 
ลว 17 – 19 ก.ค. 2563 

 

16 เจาพนักงานจัดเก็บรายได โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน การฝกภาคสนาม การบันทึกทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือใหสอดคลอง
กับพรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

499/2562 
ลว 11 – 13 ส.ค. 2563 

 

17 เจาพนักงานการเงินและบัญชี โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบรายงานทางการ
เงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAs) เพ่ือเตรียมความพรอมในการปด

574/2563 
11 – 13  กันยายน  

 



 
 
 

บัญชีประจําป 2563  2563   
18 เจาพนักงานธุรการ โครงการหลักสูตร การศึกษาขอบกพรองจากการตรวจสอบเพ่ือนํามา

ปรับปรุงใชในลักษณะความสัมพันธกับรูปแบบจําแนกงบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ  2563 

381/2563 
ลว 28 – 30 มิ.ย. 2563 

 

 

กองชาง 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล หลักสูตร อางอิงคําส่ัง 

ทต.โพนทอง 
หมายเหตุ 

19 นักบริหารงานชาง อบรมพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เก่ียวกับการกําหนดราคากลาง การกอสรางอาคาร สะพาน 

771/2563 
13 -14  กันยายน  
2563 

 

20 นักบริหารงานชาง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานดานพัสดุและกําหนด
ราคากลางงานกอสรางในระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ประจําป 
พ.ศ. 2562 

71/2563 
22 – 25 ม.ค. 
2563 

 

21 นายชางโยธา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ 
ฯ 

471/2563 
16  ส.ค. 2563 

 

22 เจาพนักงานธุรการ โครงการฝกอบรมการเขียนหนังสือราชการ  ประจําปงบประมาณ  2562 371/2563 
26  เมษายน 2563 

 

 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล หลักสูตร อางอิงคําส่ัง 
ทต.โพนทอง 

หมายเหตุ 

23 นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

จัดการเสวนาวิชาการ  เรื่อง  “การเปลี่ยนขยะเปนพลังงาน: เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
และการพัฒนากระบวนการทางสังคม” ในวันจันทรท่ี  17  กุมภาพันธ  2563 

52/2563 
17 ก.พ.2563 

 

24 นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
อปท.และเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ครั้งท่ี 1 

187/2563 
ลว 1 – 4 เม.ย. 2563 

 



 
 
 

25 นักจัดการงานท่ัวไป ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ ประจําป 2562 

473/2563 
2 ส.ค.  2563 

 

 

 กองการศึกษา 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล หลักสูตร อางอิงคําส่ัง 

ทต.โพนทอง 
หมายเหตุ 

26 นักบริหารงานการศึกษา โครงการฝกอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทํางบประมารรายจายประจําป  2564  
ของ อปท.  และการจัดทํางบประมาณดานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  อปท. 
ประจําป  2564  ภายใตหลกัเกณฑการจําแนกหมวดและประเภทรายจาย(แกไข
ใหมป  2563) ระเบียบเงินอุดหนุนปรับปรุงใหม  ระเบียบคาใชจายในการ
บริหารงาน พ.ศ. 2562” 

379/2563 
10-12 ก.ค 2563 

 

28 พนักงานครูเทศบาล   เรื่องขอเชิญเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) หลักสูตรเชิงลึก  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลตําบล
เหนือ  จะจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หลักสูตรเชิงลึก  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

609/2563 
17-18 ก.ย. 2563  

 

29 พนักงานครูเทศบาล   เรื่องขอเชิญเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) หลักสูตรเชิงลึก  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลตําบล
เหนือ  จะจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หลักสูตรเชิงลึก  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

609/2563 
17-18 ก.ย. 2563  

 

 
จํานวนพนักงานเทศบาลโพนทองมีจํานวน ท้ังหมด  19  สายงาน  มีพนักงานสวนทองถิ่น ไดรับการฝกอบรมความรูในสายงาน  จํานวน  19  สายงาน  คิดเปน
รอยละ  100 
 
          


