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เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย ์



แบบรายงานการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย ์
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและอัตราก าลัง 

1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

1. วิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือ จัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละ ส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ของ เทศบาลต าบลโกรกแก้วพิจารณา  
2. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี น าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ 
ลด จ านวน ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
ขอยุบเลิกต าแหน่งอัตราก าลังข้าราชการ  จ านวน  1 ต าแหน่ง  ได้แก่     
-  ต าแหน่ง นิติกร(ปก./ชก.)  
3. ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2  ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2562  

2.จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง 

1. มีการประกาศเทศบาลต าบลโกกแกว้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง ส าหรับรอบการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทั้งครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
2. มีการด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานราชการ  ตามความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะตามสายงานทุกคน  อย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
 

 3.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้แก่พนักงานทุก
คนทราบ  

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ  
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 4.ด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการและ

พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปริมาณ
งานที่ เ พ่ิมขึ้นหรือทดแทนอัตราก าลังที่ออกหรือ
โอนย้าย   

ด าเนินการสมัครบุคคลและด าเนินการเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นประเภทพนักงาน
จ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงาน  สังกัดกองช่าง  จ านวน  1  อัตรา   
เมื่อวันที่  2 เมษายน  2562   
- ด าเนินการขอให้กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันแทนในต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข (ปก./ชก) 

5.ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน  มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 

ด าเนินการรับโอน (ย้าย) ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม 2563 
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานสายบริหาร โดยให้ กสถ.เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
จ านวน 4 อัตรา 
-ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
-ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
-ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
-ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 1 .จั ดท า แผน พัฒนาบุ คล ากรประจ าปี  แล ะ
ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 
2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.จัดส่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาตัวเอง 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ดังนี้ 
หลักสูตร “การเลื่อนต าแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
สูงขึ้น” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวน 1 ราย 
1.นางสาวรัศมีจันทร์  ชาติเพชร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
หลักสูตร ฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระหว่าง
วันที่ 11 – 13 พ.ย.2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. มีจ านวน 2 ราย   
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  1. นางอมรินทร์  วรรณวิจิตร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

2. นางสาววาสนา  กบกระโทก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หลักสูตร อบรมส าหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่าง ของ อปท.ประจ าปี 
2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา มีจ านวน 1 ราย 
1. นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร นายช่างโยธา(ลูกจ้างประจ า) 
หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 73 ระหว่างวันที่ 2 – 28 ธ.ค.
2561  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี          
มีจ านวน 1 ราย 
1. นางสาวญาณิศา สุขวงกฎ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
หลักสูตร เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดท าราคากลาง ระหว่าง
วันที่ 22 – 24 ม.ค.2562 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ราย 
1. นายจิรศักดิ์  ทิพย์อักษร  นายช่างโยธา(ลูกจ้างประจ า) 
หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขใน อปท. เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์
ความรู้ ฯ ในวันที่ 25 ม.ค.2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มี
จ านวน 1 ราย 
1. นางสาวศิริอาภา  ปริงปราง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
หลักสตูร โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กับกฎหมายใหม่ตาม พรบ.วินัยการเงิน
การคลังของรัฐ ฯ ระหว่างวันที่  26 – 27 ม.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอศิตา 
ปริ้นเซส บุรีรัมย์ มีจ านวน 4 ราย  
1. นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นางสาววรินทร พัชนี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นางสาวเจนจิรา เสาวพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4. นางสาวอมรินทร์  วรรณวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ด้านการควบคุมและป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า  ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 2562  ณ โรงแรมเดอศิตา บุรีรัมย์ 
มีจ านวน 1 ราย 
1. นายคนอง  ชูเชิดเชื้อ   คนงาน 
หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและงาน
พัฒนาชุมชนในบริบทการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพ ระหว่างวันที่ 29 – 31 
มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท บุรีรัมย์ มีจ านวน 1 ราย 
1. นางสาวอัมภาพร  แป้นชุมแสง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
หลักสูตร ฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ 
ระหว่างวันที่ 9 – 11 เม.ย.2562 ณ โรงแรมเดอะศิตาปริ้นเซส บุรีรัมย์ มี
จ านวน 2 ราย 
1. นางสาวสุภาวดี สังข์อินทร์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นางสาวรัศมีจันทร์ ชาติเพชร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

หลักสูตร ฝึกอบรมภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายให้แก่หน่วยงาน อปท. ในวันที่ 26 
เม.ย.62 ณ ส านักงานสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวน 2 ราย 
1. นางสาวรักษิณา ประเสริฐศรี  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
2. นางอมรินทร์ วรรณวิจิตร   เจ้าพนักงานการเงินช านาญงาน 
หลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ค.2562           
ณ  โรงแรมอะเดรียติก พาเลช กรุงเทพฯ มีจ านวน 1 ราย 
1. นายไชยยันต์  เกมกลาง  ปลัดเทศบาล 
หลักสูตร การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ระหว่างวันที่ 3 – 5 
มิ.ย.2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ มีจ านวน 2 ราย 
1. นางสาวประภากร แป้นชุมแสง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาววาสนา  กบกระโทก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    

(e-GP)  ในวันที่ 13 มิ.ย.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบรุีรัมย์ มีจ านวน 1 ราย 
1. นางสาวรจนา  ค าพิมูล นักวิชาการพัสดุ(ลูกจ้างประจ า) 
หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ระยะที่ 2 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมเดอศิตา 
ปริ้นเซส บุรีรัมย์ มีจ านวน 2 ราย 
1. นางสาวรัศมีจันทร์ ชาติเพชร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นางสาวจุรีรัตน์  จ าปาทอง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตร อบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างของเทศบาล ระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ค.2562 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก มีจ านวน 1 ราย 
1. นางสาวเนตรภา  แสงขาน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
หลักสูตร โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส
บุรีรัมย์ มีจ านวน 6 ราย 
1. นายไชยยันต์  เกมกลาง  ปลัดเทศบาล 
2. นางสาวสุภาวดี  สังข์อินทร์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
3. นางสาววรินทร  พัชนี  หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 
4. นายวิทยา  พานุช  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
5. นางสาวญาณิศา  สุขวงกฎ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นายสฤษดิ์  แท่นกระโทก   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
หลักสูตร อบรมภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 16 – 18 ส.ค.2562 ณ โรงแรมพนม
พิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจ านวน 1 ราย 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  1. นางสาวจิราพร  บุญบ ารุง   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
 3.ส่ง เสริมบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร   

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว        
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือ
องค์กร 

-จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปี 2562 
-จ าท าประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง/ประมวล
จริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร/ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภา  

3.ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อม โยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น  
  - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของ
ข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR -    
  -  โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan         
E-gp, ccis 
 

-  ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ  แล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนดเป็นปัจจุบัน   
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
 

ในส่วนของพนักงานเทศบาลที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายตรงจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ในส่วนของพนักงานจ้าง  ได้ใช้สิทธิประกันสังคมตามมาตรา 33 

 2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ราย ได้แก่   
1.นางสาวรัศมีจันทร์ ชาติเพชร เบิกเทอม 1/2562 เป็นเงิน 2,200 บาท 
2.นางสาวเจนจิรา เสาวพันธ์ เบิกเทอม 1/-2/2561 ณ เดือน ม.ค.62 เป็นเงิน   
   1,860 บาท เบิกเทอม 1/62 ณ เดือน มิ.ย.62 เป็นเงิน 810 บาท 
3.นางอมรินทร์ วรรณวิจิตร เบิกเทอม 2/2561 ณ เดือน ม.ค.62 เป็นเงิน 1,200    
   บาท เบิกเทอม 1/2562 ณ เดือน ก.ค.62 เป็นเงิน 1,220 บาท 
4.นางสาวรจนา  ค าพิมูล เบิกเทอม 1/2562 เป็นเงิน 9,900 บาท 
5.นางสาวธนพร  รักสัตย์ เบิกเทอม 1/2562 เป็นเงิน 2,200 บาท 
6.นายจิรพนธ์  การะเกต  เบิกเทอม 1/2562 เป็นเงิน 2,200 บาท 
 
 

 3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขถึง 2559  

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านพักให้กับพนักงานเทศบาลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
1.นางสาวธนพร รักสัตย์ พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชง. 
ทั้งปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เป็นจ านวนเงิน  42,000  บาท 
2.นายไชยยันต์ เกมกลาง พนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล            
ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจ านวนเงิน 52,800 บาท 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

บุรีรัมย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ให้
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นเงิน  218,760 บาท 
 

 5.จัดให้มีกิ จกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการท างานของ องค์กร 
เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, 
Sport Day, จิตอาสา เพ่ือให้ พนักงานทุกคนร่วมมือ
กันจัดท ากิจกรรม, และ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน บทบาทภาระหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานให ้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

-โครงการรณรงค์กิจกรรม 5 ส. เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
- กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร  การร่วมงานกีฬาสันนิบาตเทศบาล 
- จิตอาสาโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 ณ  สวนสาธารณะบริเวณเวรถนนรอบหมู่บ้านทุกสาย  
-  จิตอาสาโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2562 โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 
แม่ท้ังประเทศ ณ บริเวณสระน้ าหนองไข่เท่า   
- เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ร่วมกับ รพสต.โคกรัก,อสม,ผู้บรหิาร,สมาชิกสภา,พนักงาน,

ผู้น าชุมชน และ นักเรียน ร.ร.บ้านโกรกแก้ว จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกประจ าปี 2562 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์อื่นๆ 
  เช่น  อ าเภอโนนสุวรรณ ร่วมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลโกรกแก้ว ร่วมกับจิตอาสาในต าบลโกรกแก้ว ท าความสะอาดวัด
ในต าบลโกรกแก้ว ในโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


