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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงาน และแผนอัตราก าลัง  

1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำง และ
กรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจ ของเทศบำล 

1.1.1 เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 
ปี โดยก ำหนดต ำแหน่งใหม่เพ่ิมเพ่ือรองรับปริมำณงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น 
รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และกำรพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้เสอด
คล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน  

1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง  1.2.1. ด ำเนินกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำน สังกัดกองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1 อัตรำ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2562 โดยรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 13 มิถุนำยน 2563 และได้ด ำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรรโดยวิธีทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง และทักษะเฉพำะที่
จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน (สัมภำษณ์) โดย กทจ.บุรีรัมย์ มีเห็นชอบ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2562 
1.2.2. ด ำเนินกำรประกำศรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรงต ำแหน่ง
ที่ว่ำงตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่1 /2562 จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง 3 อัตรำ เมื่อวันที่ 17 
มิถุนำยน 2563  ดังนี้  
   - ต ำแหน่งนิติกร (ปก./ชก.)  
     รับโอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ตำมมติ กทจ.บุรีรัมย์ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 27 สิงหำคม 2562 
   - ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปง./ชง.) 
    รับโอนเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 ตำมมติ กทจ.บุรีรัมย์ ในกำร
ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 27 สิงหำคม 2562   
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
     - ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  

     รับโอนเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2563 ตำมมติ กทจ.บุรีรัมย์ ในกำร
ประชุมครั้งที ่12/2562 วันที่ 24 ธันวำคม 2562 
1.2.3 ด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขันพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.)ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน  
   - ครูผู้ช่วย (ประถมวัย) จ ำนวน 1 อัตรำ  
   - ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) จ ำนวน 1 อัตรำ  
1.2.4 ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งว่ำตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ  ที่ 8/2560 
   - ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) 
   - หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
   - หัวหน้ำฝ่ำยผลิต (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น) 
   - หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขฯ 
ระดับต้น) 
   - ผู้อ ำนวยสถำนศึกษำ 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร และด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร    เทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร (ประจ ำปี
งบประมำณ 2561-2563)ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของเทศบำล  ลงวันที่  20 พฤศจิกำยน 2545  หมวด  
14  กิจกำรอันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  ส่วนที่  4 กำรพัฒนำ
พนักงำนเทศบำล ซึ่งเทศบำลต ำบลประโคนชัย ได้จัดท ำให้ครอบคลุม
ถึงพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำ

บุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 
2.2.1.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร 
2.2.2 มีกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ 
2.2.3 มีกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนทักษะวิชำกำร
และกำรรอบรู้และกำรน ำผลมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรพัฒนำ
บุคคลำกรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
2.2.4 ส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือ
สร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

3.ด้านระบบสารสนเทศ 3.1 ข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ 
 
 

3.1.1 ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ตำมระยะเวลำ ที่กรมส่งเสริมก ำหนดทุกระยะ 
และแล้วเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย 

3.2.1 เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศด้ำนบริหำรจัดกำร
บุคลำกรให้ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือรองรับกำรใช้งำนระบบ และกำรพัฒนำระบบ
ในอนำคต 
 

4. ระบบด้านสวัสดิการ 4.1เสริมสร้ำงควำมม่ันคง ขวัญก ำลังใจ คุณภำพชีวิตที่ดี ควำมพำสุข
และควำมพึงพอใจ ให้ผู้ปฏิบัติงำน  
 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
2. มีระบบกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร
อย่ำงเป็นธรรม 
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 4.2 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สวัสดิกำร ควำมปลอดภัย ชีวอนำ

มัย และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมควำมจ ำเป็น 
4.2.1 ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน มี
กำรจัดอุปกรณ์ข้ันพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน  

4.3 กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน 4.3.1 ยกย่องพนักงำนที่เป็นคนเก่ง คนดี และท ำคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4.3.2 ปรับปรุงสวัสดิกำร และผลตอบแทนพิเศษ 
4.3.3  มีช่องทำงสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 



การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

เทศบาลต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สายงาน โครงการอบรม/หลักสูตร 
1. นำยบุญจันทร์ ทองแถม ปลัดเทศบำล 

นักบริหำรงำนท้องถิ่น  
ระดับกลำง 

- โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ (วันท่ี 
29 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรมัย์) 

2. นำยพิทักษ์ เมื่อประโคน รองปลัดเทศบำล 
นักบริหำรงำนท้องถิ่น  
ระดับกลำง 

- โครงกำรอบรม กำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่น ภำยใต้พระรำชบัญญตัทิ้องถิ่นที่ก ำหนดใหม่ (วันท่ี 23-26 กรกฎำคม 2562   
ณ โรงแรมอะเดรียติค พำเลซ  จ.ชลบุรี) 
- โครงกำรอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์กำรโอนใหม่ กำรประเมินผลครูใหม่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครูใหม่ระบบค ำนวณ
เปอร์เซ็นต์ กำรสรรหำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นในต ำแหน่งต่ำงๆ และ พ.ร.บ.มำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.2562 กับกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (วันที่ 2 – 4 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 

3. นำงอัญชลี เมื่อประโคน หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
นักบริหำรงำนท่ัวไป 
ระดับกลำง 

- หลักสูตรกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี ส ำหรับบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2 
(วันท่ี 1-6 สิงหำคม 2562ณ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี กรุงเทพมหำนคร) 
- โครงกำรอบรม กำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่น ภำยใต้พระรำชบัญญตัทิ้องถิ่นที่ก ำหนดใหม่ 
(วันท่ี 23-26 กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พำเลซ  จ.ชลบุรี) 
- โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรสอบสวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น เชิงปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะ
ให้มีประสิทธิภำพแก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรมัย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (วันท่ี 1-3 
เมษำยน 2562 ณ โรงแรมเดอสติำ ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรรีัมย์) 

 นำงกฤษฎีกำ มัญจกำเภท ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นักบริหำรงำนกำรคลัง  
ระดับต้น 

- โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรจดัเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง รุ่น 14 (วันท่ี 7 – 9 สิงหำคม 2562 ณ  โรงแรมสีดำรีสอรท์ จ.นครนำยก) 
- โครงกำรอบรมซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประชุมสภำท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (- วันท่ี 2-4 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมเดอศติำ 
ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรมัย์) 
- โครงกำรอบรมหลักเกณฑ์กำรจดัท ำรำคำงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร กำรบรหิำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1 (วันท่ี 5-6 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรรีัมย์) 
-โครงกำรฝึกอบรมหลักสตูรเทคนิคกำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง ให้กับบคุลำกรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหำกำรถูกทักท้วง รุ่นท่ี 2 (วันท่ี 13-15 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ เขำใหญ่ อ.
ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ) 



ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สายงาน โครงการอบรม/หลักสูตร 
 นำยทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

นักบริหำรงำนช่ำง  
ระดับต้น 

- โครงกำรอบรมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำรำคำงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1 (วันท่ี 5-6 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำงสุดเฉลียว สง่ำประโคน ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรฯ 
นักบริหำรงำนท่ัวไป 
ระดับต้น 

- โครงกำรอบรมซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประชุมสภำท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (- วันท่ี 2-4 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมเดอศิตำ 
ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำยเกรียงศักดิ์ เภสัชชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขฯ 
ระดับกลำง 

- โครงกำรอบรมซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประชุมสภำท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (- วันท่ี 2-4 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมเดอศิตำ 
ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 
- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกลไกกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  (วันที่ 6 -8 มีนำคม 2562 ณ โรงแรม
สบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 

 นำงนิดำ ปุยะติ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร - โครงกำรอบรมหลักสูตร ส่งเสริมประสิทิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลตำมแนวทำงกำรเลื่อนระดับประเภททั่วไป และวิชำกำร
หลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อขั้นเงินเดือนสิทธิสวัสดิกำร และร่ำงพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ (วันท่ี 23-24 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอศิตำ ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำยชัยวัฒน์ สำยสังข์ หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 
นักบริหำรงำนช่ำง  
ระดับต้น 
 
 

-โครงกำรทบทวน ปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS) ส ำหรับงำนผังเมือง  
(วันท่ี 22-23 สิงหำคม 2563ณ ห้องประชุมสภำ อบจ.บุรีรัมย์) 
- โครงกำรอบรมซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประชุมสภำท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (วันท่ี 2-4 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมเดอศิตำ 
ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง โปรแกรมวิเครำะห์โครงสร้ำง midas nGen & Gen ส ำหรับโครงสร้ำงต้ำนทำน
แผ่นดินไหว รุ่นที่ 3 (วันท่ี 27-28 มีนำคม 2562 ณ อำคำรวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 
- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและกำรจัดท ำรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงในระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจ ำปี 2562 (วันที่ 14-15 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์      
รีสอร์ท กรุงเทพมหำนคร 

 นำงสำวอุมำพร ยึนประโคน หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน 
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น 

- โครงกำรแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุและกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุอย่ำงครอบคลุม
และยั่งยืน (วันท่ี 27-29 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ มุกดำหำร) 

 นำงสำวรักชนก ปึกประโคน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โครงกำรอบรมซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นและด ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประชุมสภำท้องถิ่นของ อปท.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี พ.ศ.2562 (วันท่ี 2-4 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมเดอศิตำ 
ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 



ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สายงาน โครงการอบรม/หลักสูตร 
 นำงสำวณัฐกำญจน์ ศรีจันทร์ดี นักจัดกำรงำนทะเบยีนและบัตรช ำนำญกำร - โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทะเบียนของส ำนักงำนท้องถิ่น (วันท่ี 16-21 มิถุนำยน 2562 

ณ โรงแรมธำรำแกรนด์ รีสอร์ท อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี) 
 นำงสำวสุภำพร ดีประโคน นักจัดกำรงำนทะเบยีนและบัตรช ำนำญกำร - โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทะเบียนของส ำนักงำนท้องถิ่น (วันท่ี 16-21 มิถุนำยน 2562 

ณ โรงแรมธำรำแกรนด์ รีสอร์ท อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี) 
 นำงนิอร พลวัน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร - โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (workshop)เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล (วันที่ 10 -11 

กรกฎำคม 2562ณ โรงแรมเนวำด้ำ แกรนด์จ.อุบลรำชธำนี) 
- โครงกำรอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์กำรโอนใหม่ กำรประเมินผลครูใหม่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครูใหม่ระบบค ำนวณ
เปอร์เซ็นต์ กำรสรรหำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นในต ำแหน่งต่ำงๆ และ พ.ร.บ.มำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.2562 กับกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น-(วันท่ี 2 – 4 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 
- โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรสอบสวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น เชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะ
ให้มีประสิทธิภำพแก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (วันที่ 1 -3 
เมษำยน 2562 ณ โรงแรมเดอสิตำ ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำงสำวศิรินทรำ ฉั่วสุวรรณ นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร โครงกำรกำรลดใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI) ปีงบประมำณ 2562 ส่วนที่ 2 (วันที่ 11 กรกฎำคม 2562ศำลำกลำงจังหวัด
บุรีรัมย์อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 
- โครงกำรปรุมช้ีแจงแนวทำงกำรเบิกจ่ำยและกำรบันทึกโปรแกรมบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี เขต 9 ปีงบประมำณ 2562 (วันท่ี 4 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมโมเดน่ำบำยเฟรเชอร์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำงสำวปรำณี ดีประโคน นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร - เพิ่มประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยบัญชีภำครัฐส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วันที่ 5 
มิถุนำยน 2562 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 3 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 
- โครงกำรอบรมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำรำคำงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1 (วันท่ี 5-6 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำงสุนันทำ เฮ่ประโคน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร - โครงกำรอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์กำรโอนใหม่ กำรประเมินผลครูใหม่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครูใหม่ระบบค ำนวณ
เปอร์เซ็นต์ กำรสรรหำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นในต ำแหน่งต่ำงๆ และ พ.ร.บ.มำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ.2562  กับกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น-(วันท่ี 2 – 4 สิงหำคม 2562ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 
 

 นำงสำวนงนุช หลอมประโคน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร -โครงกำรอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ใหม่ในกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข ใน
สังกัด อปท.และเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข (พ.ต.ส.) (วันที่ 31 พฤษภำคม – 2 
มิถุนำยน  2562 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหำนคร 
- โครงกำรอบรมกำรจัดบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชนและอ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธ์ เขตสุขภำพที่  9 
(วันท่ี 22 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมสบำยโอเท็ล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ) 
 



ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สายงาน โครงการอบรม/หลักสูตร 
 นำงปิยวรรณ ช ำนำญดู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร - โครงกำรประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรเบิกจ่ำยและกำรบันทึกโปรแกรมบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี เขต 9 ปีงบประมำณ 2562 (วันท่ี 4 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมโมเดน่ำบำยเฟรเชอร์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 
 นำงจิรำลักษณ์ สำยสังข์ นักวิชำกำรสุขำภิบำลช ำนำญกำร - โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำร (หลักสูตรกำรสุขำภิบำลอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำน (Basic of Sanitation Inspector : BFSI) (วันที่ 20 -22 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมโมเดน่ำบำยเฟรเชอร์ 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำงสำวภัคฐพิชำ ธันยพิพัธน ์ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร - โครงกำรแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุและกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุอย่ำงครอบคลุม
และยั่งยืน (วันท่ี 27-29 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ มุกดำหำร) 

 นำงลินดำ ปุรณะ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร - โครงกำรแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุและกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุอย่ำงครอบคลุม
และยั่งยืน (วันท่ี 27-29 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ มุกดำหำร) 

 นำยสุรพงษ์ สมภำค นำยช่ำงโยธำอำวุโส - โครงกำรอบรมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำรำคำงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1 (วันท่ี 5-6 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

 นำงบรรจง เสำวพันธ ์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน - โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง รุ่น 14 (วันท่ี 7 – 9 สิงหำคม 2562 ณ  โรงแรมสีดำรีสอร์ท จ.นครนำยก) 
 

 นำยสุภชัย รุจิโรจน์ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน -โครงกำรทบทวน ปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS) ส ำหรับงำนผังเมือง (วันที่ 22-23 สิงหำคม 
2563 ณ ห้องประชุมสภำ อบจ.บุรีรัมย์) 
- โครงกำรอบรมหลักเกณฑ์กำรจัดท ำรำคำงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ ให้แก่บุคลกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1 (วันท่ี 5-6 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 
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