
 
   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดฯ/องค์การบริหารส่วนตำบลตูม    โทร.  044-000450, 044-000452 .

ที ่นม 89901/                         -                                    วันที ่ 15  ตุลาคม  2564                               .                                  
เรื่อง    รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                 . 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64-2566 เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม              
ให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2)  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกบังานในหน้าที่รับผิดชอบ 
3)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
4)  ด้านการบริหาร 
5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และแนวทางประกอบการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูในปีงบประมาณ

ถัดไป จึงได้จัดทำแบบสรุปการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
(ลงชื่อ) 

                   (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย) 
                                                            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
           -    เพ่ือโปรดทราบ 

            (ลงชื่อ) 

                             (นายธานินทร์  บุญเย็น)  
                หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

          -    เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ     

(ลงชื่อ)  
                                    

             (นายสำรวย กายจะโปะ)             
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       -    เห็นชอบดำเนินการ 

                (ลงชื่อ) 

        (นายสำรวย  กายจะโปะ) 
                                                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 



 
 

 
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (จำแนกตามหลักสูตร) 
1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

ที ่  กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
1. การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีบรรจุใหม่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่   

จำนวน 1-3 ราย 
ธันวาคม-เมษายน ของทุกปี 
มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี 

จำนวน  - ราย  
(ไม่มีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่) 

 

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2564 2565 2566 

1. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายสำรวย  กายจะโปะ / นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่165/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564  

2. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายธานินทร์  บุญเย็น / นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่411/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563  
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่38/2564 ลว. 15 มี.ค. 2564  
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่165/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564  

3. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวชลภัสสรณ์  พึ่งสระน้อย / นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่165/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564  
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่221/2564 ลว. 23 ก.ค. 2564 
 

4. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักจัดการงานทัว่ไป (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - ✓ จำนวน 1 ราย 
1. นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิก์ลาง / นกัจดัการงานทั่วไปชำนาญ
การ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่61/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2564 2565 2566 

5. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - ✓ จำนวน 2 ราย 
1. นางจุไรรัตน์  ทองรอด / นกัพัฒนาชมุชนชำนาญการ 
-  

6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
 จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายกิตติศักดิ์  แทนสระนอ้ย / นักทรัพยากรบุคคล 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่38/256 ลว. 15 มี.ค. 2564 

7. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร (ปก.) 
จำนวน 1 ราย 

✓ ✓ ✓ จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวลักษณารัตน์  ปกัษา 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่411/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 

8. หลักสูตรนิติกร 
และงานเกีย่วข้องกับตำแหน่ง 

นิติกร (ปก./ชก.) ตำแหน่งว่าง 
จำนวน 1 ราย 

✓ ✓ ✓ จำนวน -  ราย 
  

9. เจ้าพนักงานธุรการ 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
 

- - ✓ จำนวน 1 ราย 
1. สิบเอกศุภกฤต  งอนสระน้อย / เจ้าพนักงานธุรการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่416/2564 ลว 12 ต.ค. 2564 

10. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 
ตำแหน่งว่าง 
จำนวน 1 ราย 

✓ ✓ ✓ จำนวน -  ราย 
  

11. หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  (ชง.) 

 - - จำนวน 1 คน 
1. นายปยิะ  วีระศร / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภยั 
-  
 

12. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางศิริพร  เฉื่อยกลาง / ผู้อำนวยการกองคลัง 
 - คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 25/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2564 2565 2566 

13. หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการคลัง (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีชำนาญ / นักวิชาการคลัง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่410/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่412/2563 ลว. 12 ต.ค. 2563 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่25/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 

14. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)  
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสุทารัตน์  พุดดอน / นกัวิชาการเงินและบัญชี 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่25/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 

15. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
และงานเกี่ยวขอ้งกับตำแหน่ง 

นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช / นักวิชาการพัสด ุ
-  

16. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายบุญชอบ  จรจังหรีด / ผูอ้ำนวยการกองช่าง 
-  

17. หลักสูตรนายช่างโยธา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นายช่างโยธา (อส.) 
จำนวน 2 ราย 

 - - จำนวน 2 ราย 
1. นายธงชัย  สิงหวิสัย / นายช่างโยธาอาวุโส 
-  
2. นายทกัษ์ดนัย  ยาตะคุ / นายชา่งโยธาอาวุโส 
-  

18. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสุภาวดี  สิงหวิสัย / ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่38/256 ลว. 15 มี.ค. 2564 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2564 2565 2566 

19. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการศึกษา (ปก.)  
จำนวน 1 ราย 

- -  จำนวน 4 ราย 
1. นางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา / นกัวิชาการศึกษา 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 

      2. นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ / คร ู
- บันทึกข้อความ ศพด.วังวารีวน ที ่240/2563 

      3. นางสาวปุณมนัส  ทองอิ่ม / คร ู
- บันทึกข้อความ ศพด.วัดพรหรมราช ที ่150/2563 

      4. นางวิภารัตน์ ชินสำโรง / คร ู
-  

20. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - ✓ จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวฬุริยา ชัยวงศ์  
- 
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3. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2564 2565 2566 

1. หลักสูตรนายก อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ราย 

 
 

- - จำนวน 1 ราย 
1. นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 411/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 
-  หนังสืออำเภอปักธงชัย ที่ นม 0023.25/3453 ลว. 13 
พ.ย. 2563 

2. หลักสูตรรองนายก อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

รองนายก อบต. จำนวน 2 ราย 
จำนวน 2 ราย 

 
 

- - จำนวน 2 ราย 
1. นายไตรภพ  นธิิการุณย์เลิศ / รองนายก อบต. 
-  
2. นางศิริยฉัตร  วิสาขะฉิมพลี / รองนายก อบต. 
- 

3. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการ
นายกฯ และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เลขานุการสภา อบต. 
จำนวน 1 ราย 

 
 

- - 1. นางรัชนยี์  โตระวัตร 
-   คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 411/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 
 

4. หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา 
อบต. และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. 
จำนวน 2 ราย 

 
 

- - จำนวน 2 ราย 
1. นายวิบูลย ์ วิจิตรกิ่ง / ประธานสภา อบต. 
-  
2. นายเกรยีงไกร  สร้อยตะค ุ/ รองประธานสภา อบต. 
-  

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2564 2565 2566 

5. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

สมาชิกสภา อบต.  
จำนวน 10 ราย 

 
 

- - จำนวน 29 ราย 
-   
 
---------------------------------------------------------------- 
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4. หลักสูตรสง่เสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2564 2565 2566 

1 การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต. จำนวน 5 ราย 

 
 

 
 

 
 

1. นายณัฐวุฒิ  จรโคกกรวด 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 
2. นางสาววาสนา มาสำโรง 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

2 การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

ผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงาน
จ้าง/สมาชิกสภา อบต. จำนวน 5 ราย 

 
 

 
 

 
 

1. นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ 
บริหาร 

นายก อบต. จำนวน 1 ราย  
 

 
 

 
 

- 

4 หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน 
และพนักงาน อบต.  
จำนวน 60 ราย 

 
 

 
 

 
 

- 

5 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 
 

พนักงานส่วนตำบล/พนังกานจ้าง 
จำนวน 3 ราย 

 
 

 
 

 
 

- 

6 หลักสูตรการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
จำนวน 1 ราย 

 
 

 
 

 
 

- 
 

7 หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง 
 

นายช่างโยธา 
จำนวน 2 ราย 

 
 

 
 

 
 

- 
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5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 

2564 2565 2566 
1 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.  
จำนวน 50 ราย 

 
 

 
 
 

 
 

-  
 

 
 

ร้อยละจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 25623    

คิดเป็นร้อยละ = 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 

X 100 
จำนวนกิจกรรม/โครงการตามแผน พัฒนาบุคลากร 

     

45.00 = 11 
X 100 

20 
     

 
ร้อยละจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 70    

คิดเป็นร้อยละ = 
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ 

X 100 
จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

     

0 = 
- 

X 100 
29 

     
                         



ล ำดับท่ี สำยงำนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร/โครงกำร ค ำสัง อบต.ตูม หมำยเหตุ
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

1 บริหารงานท้องถ่ิน 1. นายส ารวย กายจะโปะ นักบริหารงานท้องถ่ิน 1. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษา ฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 165/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564 วันท่ี 2-4 ก.ค. 2564

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
1. งำนบริหำรงำนท่ัวไป

2 บริหารงานท่ัวไป 2. นายธานินทร์  บุญเย็น นักบริหารงานท่ัวไป 1. มาตรฐานและหลักเกณฑ์เก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินญฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 38/2564 ลว. 15 มี.ค. 2564 วันท่ี 5-7 มี.ค. 2564
2. ภัยแล้ว ป้องกันน  าท่วมธนาคาน  าใต้ดิน ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 411/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 วันท่ี 14-16 ต.ค. 2563
3. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษา ฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 165/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564 วันท่ี 2-4 ก.ค. 2564

3 เลขานุการและการจัดการงานท่ัวไป 1. นางฐิติพรรณ แย้มโพธ์ิกลาง นักจัดการงานท่ัวไป 1. เทคนิคบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเร่ืองร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฯ  ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 61/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 วันท่ี 7-9 ม.ค. 2564

4 นิติการ ว่าง นิติกร -

5 ปฏิบัติงานธุรการ 3. สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร “การบริหารงานเอกสารในยุค Digital”ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 416/2564 ลว 12 ต.ค. 2564 วันท่ี 13-15 ต.ค. 2564

2. งำนยุธศำศำสตร์และงบประมำณ
6 วิเคระห์นโยบายและแผน 1. นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 221/2564 ลว. 23 ก.ค. 2564 วันท่ี 13-15 ก.ค. 2564

2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษา ฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 165/2564 ลว. 24 มิ.ย. 2564 วันท่ี 2-4 ก.ค. 2564

3. งำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
7 ปฏิบัติงานสาธารณสุข ว่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุข -

4. งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี
8 งานเจ้าหน้าท่ี 1. นายกิตติศักด์ิ  แทนสระน้อย นักทรัพยากรบุคคล 1. มาตรฐานและหลักเกณฑ์เก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินญฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 38/256 ลว. 15 มี.ค. 2564 วันท่ี 5-7 มี.ค. 2564

5. งำนป้องปันและบรรเทำสำธำรณกภัย
9 ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. นายปิยะ  วีระศร จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -

6. งำนส่งเสริมกำรเกษตร
10 วิชาการเกษตร 1. นางสาวฬุริยา  ปักษา นักวิชาการเกษตร 1. ภัยแล้ว ป้องกันน  าท่วมธนาคาน  าใต้ดิน ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 411/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 วันท่ี 14-16 ต.ค. 2563

7. งำนสวัสดิกำรสังคม
11 พัฒนาชุมชน 1. นางจุไรรัตน์  ทองรอด นักพัฒนาชุมชน -

กองคลัง
1. งำนบริหำรงำนคลัง

12 บริหารงานการคลัง 1. นางศิริพร  เฉ่ือยกลาง นักบริหารงานการคลัง 1. การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส าหรับสถานศึกษาฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 วันท่ี 17-18 เม.ย. 2564
2. การพัฒนาความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 25/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 วันท่ี 6-7 ก.พ. 2564

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2564-2566) จ ำนวน 20 สำยงำน



ล ำดับท่ี สำยงำนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร/โครงกำร ค ำสัง อบต.ตูม หมำยเหตุ
2. งำนกำรเงินและบัญชี

13 วิชาการเงินและบัญชี 1. นาวสุทารัตน์  พุดดอน นักวิชการเงินและบัญชี 1. การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส าหรับสถานศึกษาฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 วันท่ี 17-18 เม.ย. 2564
2. การพัฒนาความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 25/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 วันท่ี 6-7 ก.พ. 2564

3. งำนพัฒนำรำยได้
14 วิชาการคลัง 1. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีช านาญ นักวิชาการคลัง 1. อบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินหลักสูตร “การปิดบัญชีประจ าปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์องค์กรฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 412/2563 ลว. 12 ต.ค. 2563 วันท่ี 15-17 ต.ค. 2563

2. การพัฒนาความรู้ในการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 25/2564 ลว. 26 ม.ค. 2564 วันท่ี 6-7 ก.พ. 2564
3. โปรแกรมแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 30000) ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 410/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 วันท่ี 7-10 พ.ย. 2563

4. งำนพัสดุและทรัพย์สิน
15 วิชาการพัสดุ 1. นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช นักวิชการพัสดุ -

กองช่ำง
1. งำนก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง

16 บริหารงานช่าง 1. นายบุญชอบ  จรจังหรีด นักบริหารงานช่าง -

2. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร
3. งำนสธำรณูปโภค
4. งำนผังเมือง

17 ปฏบัติงานช่างโยธา 1. นายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ นายช่างโยธา -

2. นายธงชัย  สิงหวิสัย นายช่างโยธา -

4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1. งำนบริหำรกำรศึกษำ

18 สายงานบริหารงานศึกษา 1. นางสุภาวดี สิงหวิสัย นักบริหารการศึกษา 1. การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส าหรับสถานศึกษาฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 วันท่ี 17-18 เม.ย. 2564
2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์เก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินญฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 38/256 ลว. 15 มี.ค. 2564 วันท่ี 5-7 มี.ค. 2564

2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
19 วิชาการศึกษา 1. นางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา นักวิชาการศึกษา 1. การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส าหรับสถานศึกษาฯ ค าส่ัง อบต.ตูม ท่ี 60/2564 ลว. 29 มี.ค. 2564 วันท่ี 17-18 เม.ย. 2564

2. นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ ครู 1. การพัฒนาเครือข่ายขับเคล่ือนต้นแบบสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย "เล่นเปล่ียนโลก"ฯ บันทึกข้อความ ศพด.วังวารีวน ท่ี 240/2563 วันท่ี 14-15 ธ.ค. 2563

3. นางปุณมนัส  ทองอ่ิม ครู 1. ส่ือสร้างสรรค์มหัศจรรย์งานกระดาษครูปฐมวัย บันทึกข้อความ ศพด.วัดพรหรมราช ท่ี 150/2563 วันท่ี 24 ต.ค. 2563

4. นางวิภารัตน์  ชินส าโรง ครู -

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2564-2566) จ ำนวน 20 สำยงำน



ล ำดับท่ี สำยงำนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร/โครงกำร ค ำสัง อบต.ตูม หมำยเหตุ
หน่วยตรวจสอบภำยใน

20 ตรวจสอบภายใน 1. นางสาวฬุริยา  ชัยวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน -

จ ำนวนข้ำรำชกำร  ท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรตำมสำยงำนคิดเป็นร้อยละ                          จ ำนวนข้ำรำชกำรท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรตำมสำยงำน

           จ ำนวนสำยงำนท้ังหมด

12

20

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2564-2566) จ ำนวน 20 สำยงำน

X 100=

=X 100 60.00
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