
แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจําป พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลประโคนชัย 

อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 



แบบรายงานผลการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1.การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1.1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป    ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือกําหนดตําแหนง รองรับ
ภารกิจงานท่ีมากข้ึน ดังนี้ 
1. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563) โดย
เทศบาลตําบลประโคนชัย ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม 
   - ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา สังกัด สํานัก
ปลัดเทศบาล (เลขท่ีตําแหนง 27-2-01-3106-001)  
   - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
ตามมติ ก.ท.จ.บุรีรัมย ครั้งท่ี4/2563 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563 
 

 1.2 การดําเนินการสรรหา พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 
เพ่ือมาดํารงตําแหนงท่ีวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563) 

ดําเนินการสรรหาพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
สํานักปลัดเทศบาล 
   - ตําแหนงพนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
   - ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา 
กองการประปา 
    - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
รับโอน ตําแหนงสายบริหาร สังกัดกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 
-ตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน

พนักงานจาง มาดํารงตําแหนงท่ีวาง 
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานจางตามประกาศ
เทศบาลตําบลประโคนชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2563 
 

 1.4 การแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2563 และดําเนืนการสรร
หาพนักงานจางอยางเปนธรรม 
 
 
 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ
สมรรถนะประจําตําแหนง 
 

2.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
2561-2563 และดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากร 

- เทศบาลตําบลประโคนชัย ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ประจําป
งบประมาณ 2561-2563)ข้ึน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี
ดานการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  20 พฤศจิกายน 2545  หมวด  
14  กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  4 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ซึ่งเทศบาลตําบลประโคนชัย ไดจัดทําใหครอบคลุม
ถึงพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

3. การสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

3.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 
-  มีการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรตางๆ โดยพิจาณาบุคลากรเขารับการอบรมตามสาย
งาน 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 3.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบใน

การพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง (ตอ) 
-  มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังดานทักษะวิชาการและ
การรอบรูและการนําผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนา
บุคคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
-  สงเสริมใหบุคลากรในองคกร พัฒนาดานการจัดการความรู เพ่ือสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูการถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง 

4 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกข าราชการกรมสง เสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

4.1 การสรางมาตรฐานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน - เทศบาลตําบลประโคนชัย จัดให มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการท่ีเปนธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบไดมีการ
ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ กํากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
ทุกคนอยางเปนธรรม เสมอภาค และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

5กา ร ส ง เ ส ริ ม คุณ ภา พ ชี วิ ต ขอ ง
ขาราชการ  
 

5.1 เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี 
ความพาสุขและความพึงพอใจ ใหผูปฏิบัติงาน  
 

-  ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
อยางเปนธรรม 
 

 5.2 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางานตาม
ความจําเปน 

- ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีการ
จัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 

 5.3 กิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร
และพนักงาน 

-  ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดี และทําคุณประโยชนใหองคกร 
-  ปรับปรุงสวัสดิการ และผลตอบแทนพิเศษ 
-   มีชองทางสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 



การบริหารทรัพยากรบคุคล 
ดานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563  

เทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย 
 

ลําดับ โครงการ/หลักสูต/สถานท่ี ช่ือ- สกุล ผูเขาอบรม ตําแหนง วัน/เดือน/ป คําส่ังท่ี 
1 - หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การพัฒนาทักษะ

ภาษอังกฤษดวยการถอกรหัสเสียงและตัวอักษร(Phonemics & 
Phonics)ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย  
ณ เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
 

นายพิทักษ เมื่อประโคน 
นายกิตติชัย เชาวนกุล 

- รองปลัดเทศบาล 
-หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

วันท่ี 7-9 ต.ค. 2562 คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 209/2562 
ลว.1 ต.ค.2562 

2 - การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน “EHA Forum 2019: 
Green for all 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุร ี

นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา 
นางพรรณภิา บุบผารัตน 

-ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
-นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

วันท่ี 27-28 พ.ย. 
2562 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 284/2562 

ลว. 21 พ.ย.2562 

3 -โครงการฝกอบรมการจัดทํารายงานการเงินประจําปในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LASS) 
ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศิรินทรา ฉ่ัวสุวรรณ -นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ วันท่ี 11-15 พ.ย.
2562 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 263/2562 

ลว. 1 พ.ย. 2562 
4 -การจัดการสุขภาพใหมเพ่ือเผชิญ NCDs ทามกลางสังคมพลวัตฯ 

ณ โรงแรมมิราเคลิแกรนดคอนเวนช่ัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
นางสาวนงนุช หลอมประโคน -พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ วันท่ี 5-7 พ.ย.2562 คําสั่ง ทต.ปช. 

ท่ี 262/2562 
ลว. 1 พ.ย. 2562 

5 -หลักสูตรเรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สรางตามพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
เทคนิคการจดัเก็บภาษีปายใหมีประสิทธิภาพในจังหวัดบุรีรัมย 
ณ โรงแรมเดอสิตา ปริ๊สเซส จังหวัดบุรีรมัย 

-นางบรรจง เสาวพันธ 
-นางสาวศิรินภา แรงประโคน 

-เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญการ 
-พนักงานจางท่ัวไป 

วันท่ี 18-19 ต.ค.
2562 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 239/2562 
ลว.9 ต.ค.2562 



ลําดับ โครงการ/หลักสูต/สถานท่ี ช่ือ- สกุล ผูเขาอบรม ตําแหนง วัน/เดือน/ป คําส่ังท่ี 
6 โครงการอบรมศูนยยตุิธรรมชุมชน รุนท่ี 23 

ณ โรงแรมและรสีอรทสตารไลท อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
-นางวิไลรัตน หรีกประโคน -นิติกรชํานาญการ วันท่ี 22-24 ม.ค.

2563 
คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 14/2563 

ลว.20 ม.ค.2563 
7 โครงการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และถายทอดองค

ความรูในการบริหารจัดการของเสยีอันตรายจากชุมชน ซากผลติภณัฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ณ โรงแรมวังคํา จังหวัดเชียงราย 

-นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา 
 

-ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

วันท่ี 28 ม.ค.-1 ก.พ. 
2563 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 13/2563   

ลว.20 ม.ค.2563 

8 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)แกผูปฏิบัตงิานดานพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจําปงบประมาณ 
2563 รุนท่ี 11 
ณ โรงแรมบียอนด สวีท กรุงเทพมหานคร 

-นางสาวปราณี ดีประโคน -นักวิชาการพัสดุชํานาญการ วันท่ี 11-15 ก.พ.
2563 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 16/2563   

ลว.20 ม.ค.2563 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนดวย
ตนเอง(Self-Assessment Report:SAR) 
ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย 

-นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา 
 

-ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

วันท่ี 17-18 มี.ค. 
2563 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 49/2563   

ลว.11 ม.ีค.2563 
10 หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะและจรรยาบรรณแก

ผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเพ่ือการพัฒนากลุมเปาหมายทางสังคม
อยางบูรณาการ 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

-นางสาวจินตนา หลอมประโคน -ผอ.กองสวัสดิการสังคม วันท่ี 14-23 ก.พ.
2563 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 31/2563   

ลว.7 ก.พ..2563 

11 หลักสตูรการปฏิบัติหนาท่ีของผูบรหิารและบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาการรองเรียนท่ีเปนคดีความในทางอาญา
และแนวทางการตอสูคดีกรณเีจาหนาท่ีของรัฐเปนผูถูกฟองรอง
คดีอาญาเน่ืองจากการปกิบัตริาชการในหนาท่ีสุจริต 
ณ โรงแรมเดอสิตา ปริ๊สเซส จังหวัดบุรีรมัย 

-นางวิไลรัตน หรีกประโคน -นิติกรชํานายการ วันท่ี 17-19 ก.ค. 
2563 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 124/2563   

ลว. 2 ก.ค..2563 

 
 



ลําดับ โครงการ/หลักสูต/สถานท่ี ช่ือ- สกุล ผูเขาอบรม ตําแหนง วัน/เดือน/ป คําส่ังท่ี 
12 หลักสูตร การจัดทํา/ทบทวน/เพ่ิมเติม/แกไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ทองถ่ิน แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ 
อปท. ประกอบหลักเกณฑใหม เทคนิคการประชุมสภาทองถ่ินเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองรางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 
ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย 

-นายบุญจันทร ทองแถม 
-นางกฤษฎีกา มัญจกาเภท 
-น.ส.จันทร อราม 
-น.ส.วารณุี พวงไพบูลย 
-นายอิศรา ศรีธีระวิโรจน 
-น.ส.รักชนก ปกประโคน 

-ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองคลัง 
-หน.ฝายบรหิารงานคลัง 
-หน.ฝายบรหิารงานท่ัวไป 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 

วันท่ี 28-30 ก.ค.
2563 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 139/2563   

ลว. 24 ก.ค..2563 

13 หลักสูตรเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติดานการเงิน การคลัง 
และการพัฒนาทีมงาน เพ่ือสรางความสัมพันธในการทํางานใหกับ
บุคลากรของ อปท. 
ณ โรงแรมสยามริเวอร รีสอรท จังหวัดชัยภูมิ 

-นางกฤษฎีกา มัญจกาเภท 
 

-ผอ.กองคลัง วันท่ี 21 -23 ส.ค.
2563 

คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 160/2563   

ลว. 19 ส.ค..2563 

14 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลดาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจําป 2563 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร กรุงเทพมหานคร 

-นางยุพาพร ดีดวยชาต ิ -นักสันทนาการชํานาญการ วันท่ี 1-5 ก.ย.2563 คําสั่ง ทต.ปช. 
ท่ี 161/2563   

ลว. 19 ส.ค..2563 

 


