
 
   บันทึกข้อความ 

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

ที ่นม 89901/                         -                                    วันที ่ 7  ตลุาคม  2562                                 .                                  
เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                  . 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 - 2564 เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

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

ถัดไป จึงได้จัดทำแบบสรุปการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
(ลงชื่อ) 

                   (นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย) 
                                                            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
             

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
           -    เพ่ือโปรดทราบ 

            (ลงชื่อ) 

                             (นายธานินทร์  บุญเย็น)  
                  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

          -    เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ     

(ลงชื่อ)                                      
             (นายสำรวย กายจะโปะ)             

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม       -    เห็นชอบดำเนินการ 

                (ลงชื่อ) 
 

        (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 
                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 



 
เอกสารแนบท้าย บันทึกข้อความ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

ที่ นม 89901/- ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
ลำดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 
การดำเนินการ 
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ คิดเป็นร้อยละ 85.29 (รายละเอียดแนบท้าย) 

2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
การดำเนินการ 
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ีรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 85.29 (รายละเอียดแนบท้าย) 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด
โดยเฉพาะ 
การดำเนินการ 
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 94.73 (รายละเอียดแนบท้าย) 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
การดำเนินการ 
1. มีการจัดทำโครงสร้างการบรหิารงาน (WWW.abttoom.com) 
2. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน แต่ละส่วนราชการ (คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 467-
471/2561 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2562) 
3. มีการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บันทึก
ข้อความ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 
89901/- ลงวันท่ี 23 กันยายน 2562) 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ตูม คิดเป็นร้อยละ 
94.50 (เล่มรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี 2562) 

5 ด้านศีลธรรมคณุธรรม และ
จริยธรรม 

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
การดำเนินการ 
1. มีการดำเนินโครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความรูเ้กี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 (บันทึกข้อความ งานการเจา้หน้าท่ี 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่ี นม 89901/- ลงวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2562) 
2. รายงานการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อความ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
ปลัด องค์การลบริหารส่วนตำบลตมู ท่ี นม 89901/- ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 
2562) 

 
 

http://www.abttoom.com/


 
 

 



 
 
 

การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 2562 - 2564 
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 
 

 

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

1. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 1 ราย 
1. นายสำรวย  กายจะโปะ / นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ส.ค. 62) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 372/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 (18-20 ก.ย. 
62) เร่ือง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการพัฒนา  สู่องค์กรแห่งการบริการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

2. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 3 ราย 
1. นายธานินทร์  บุญเย็น / นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่529/2561 ลว. 4 ต.ค. 62 (26 ม.ค. 61) 
เร่ือง  โครงการฝึกอบรมผู้ปฏบิัติงานเล่ือตั้งและการออกเสียง
ประชามติมืออาชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. – 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

      - คำสั่ง อบต.ตูม ที ่73/2562 ลว. 18 ก.พ. 62 (20-22 ก.พ. 
62) เร่ือง เราช่วยคุณได้:เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรม" รุ่นที่ 15 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 372/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 (18-20 ก.ย. 
62) เร่ือง  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา  สู่องค์กรแหง่การบริการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

2. นายสมหมาย  ประโรกิจจกัร / คนงานทั่วไป 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. - 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. นายณัฐวุฒิ  จรโคกกรวด / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. - 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

3. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 2 ราย 
1. นางสาวชลภัสสรณ์  พึ่งสระน้อย / นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. - 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่221/2562 ลว. 17 ม.ย. 62 (21-23 
มิ.ย. 62) เร่ือง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “ขั้นตอนการ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี256 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

      2. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อ่ำอินทร์/พนักงานจ้างทั่วไป 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. - 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 



 
 

-4- 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

3. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 2 ราย 
1. นางสาวชลภัสสรณ์  พึ่งสระน้อย / นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. - 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่221/2562 ลว. 17 ม.ย. 62 (21-23 
มิ.ย. 62) เร่ือง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “ขั้นตอนการ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการ
จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี256 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อ่ำอินทร์/พนักงานจ้างทั่วไป 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. - 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

4. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - - จำนวน 3 ราย 
1. นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิก์ลาง / นกัจดัการงานทั่วไปชำนาญ
การ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่545/2561 ลว. 18 ต.ค. 61 (9-11 พ.ย. 
61) เร่ือง แนวทางปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 กพ. 
62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2. นายสมหมาย  ประโรกิจจกัร / คนงานทั่วไป 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่545/2561 ลว. 18 ต.ค. 61 (9-11 พ.ย. 
61) เร่ือง แนวทางปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 กพ. 
62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

3. นางสาวมณีรัตน์  ชดตะคุ / คนงานทั่วไป 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 ม.ค. - 1 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
ก.พ. 62) เร่ือง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

5. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - - จำนวน 1 ราย 
1. นางจุไรรัตน์  ทองรอด / นกัพัฒนาชมุชนชำนาญการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 1 
กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
 จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายกิตติศักดิ์  แทนสระนอ้ย / นักทรัพยากรบุคคล 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 1 
กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่174/2562 ลว. 7 พ.ค. 62 (21-23 พ.ค. 
62) เร่ือง  เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการ
ดำเนินการทางวินยัสำหรับนกัทรัพยากรบุคลลมืออาชีพ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่279/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 (3-7 ส.ค. 
62) เร่ือง  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การประเมินผล
งานข้าราชการหรือพนักงานครูซ่ึงปฏิบตัิหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (เพิ่มเติม) 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



 
 

-7- 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

7. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - - -ว่าง- 

8. เจ้าพนักงานธุรการ 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
 

- - - จำนวน 1 ราย 
1. สิบเอกศุภกฤต  งอนสระน้อย / เจ้าพนักงานธุรการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่587/2561 ลว. 7 พ.ย. 61 (15-16 พ.ย. 
61) เร่ือง  เทคนิคการใช้ Microsoft Excel พัฒนางานท้องถิ่น
และจัดการฐานข้อมูลเบื้อต้น 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 1 
กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(ลูกจ้างประจำ) 
 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายพรหมพิริยะ  พะวันพรมราช / เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 1 
กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

10. หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  (ชง.) 

 - - จำนวน 3 คน 
1. นายปยิะ  วีระศร / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณ
ภัย 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. นายประวัติ  พึ่งวีระวงศ์ / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. นายอนวิัฒน์  เอียดตะคุ / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

10. หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  (ชง.) 

 - - จำนวน 3 คน 
1. นายปยิะ  วีระศร / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณ
ภัย 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. นายประวัติ  พึ่งวีระวงศ์ / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. นายอนวิัฒน์  เอียดตะคุ / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

11. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 1 ราย 
1. นางศิริพร  เฉื่อยกลาง / ผู้อำนวยการกองคลัง 
 - คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 529/2561 ลว. 4 ต.ค. 61 (26 ต.ค. 
61) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเล่ือตั้งและการออก
เสียงประชามติมืออาชพี (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่183/2562 ลว. 17 พ.ค. 62 (3-5 มิ.ย. 
62) เร่ือง การจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการติดตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชภีาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่208/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62 (9-11 
ก.ค. 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 8 

12. หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการคลัง (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีชำนาญ / นักวิชาการคลัง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่169/2562 ลว. 2 พ.ค. 62 (17-19 
พ.ค. 62) เร่ือง วิธปีฏิบัติตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (กฏหมายใหม่) 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่205/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62 (6-9 มิ.ย. 
62) เร่ือง  เทคนิคการนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดินมาใช้สำรวจ
ภาคสนาม และบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม LTAX และ LTAX) 
300 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

      - คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 208/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62 (9-11 
ก.ค. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 8 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
--------------------------------- 
2. นางสาวมณีรัตน์  ชดตะคุ / คนงานทั่วไป 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่169/2562 ลว. 2 พ.ค. 62 (17-19 
พ.ค. 62) เร่ือง วิธปีฏิบัติตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (กฏหมายใหม่) 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่205/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62 (6-9 มิ.ย. 
62) เร่ือง  เทคนิคการนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดินมาใช้สำรวจ
ภาคสนาม และบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม LTAX และ LTAX) 
300 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 208/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62 (9-11 
ก.ค. 62) เร่ือง  โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 8 
 

13. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)  
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 1 ราย 
1. นางสุทารัตน์  พุดดอน / นกัวิชาการเงินและบัญชี 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

14. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช / นักวิชาการพัสด ุ
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่183/2562 ลว. 17 พ.ค. 62 (3-5 มิ.ย. 
62) เร่ือง  การจัดทำรายงานสินทรัพยข์ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี และรายงานการติดตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชภีาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

15. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 1 ราย 
1. นายบุญชอบ  จรจังหรีด / ผู้อำนวยการกองช่าง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

16. หลักสูตรนายช่างโยธา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นายช่างโยธา (อส.) 
จำนวน 2 ราย 

-  - จำนวน 2 ราย 
1. นายธงชัย  สิงหวิสัย / นายช่างโยธาอาวุโส 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. นายทกัษ์ดนัย  ยาตะคุ / นายชา่งโยธาอาวุโส 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

17. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) 
จำนวน 1 ราย 

- - - จำนวน 1 ราย 
1. นางวราภรณ์ กิตติเจริญกูล / เจ้าพนกังานธุรการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

18. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสุภาวดี  สิงหวิสัย / ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่279/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 (3-7 ส.ค. 
62) เร่ือง  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การ
ประเมินผลงานข้าราชการหรอืพนักงานครูซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเล่ือนวทิยฐานะสูงขึ้น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 

19. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการศึกษา (ปก.)  
จำนวน 1 ราย 
 

   จำนวน 4 ราย 
1. นางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา / นกัวิชาการศึกษา 
- คำส่ัง อบต.ตมู ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 1 กพ 
62) เรื่อง โครงการฝกึอบรมทัศนศึกษาดงูาน เพือ่พัฒนาศกัยภาพ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล และ
พนักงานองคก์ารบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
- คำส่ัง อบต.ตมู ที่ 77/2562 ลว. 20 ก.พ. 62 (13-16 มี.ค. 
62) เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับ
อาหารกลางวันสำหรับโรงเรยีนแบบอัตโนมตัิ (Thai School Lunch) 
- คำส่ัง อบต.ตมู ที่ 251/2562 ลว. 4 ก.ค. 62 (18 ส.ค. – 13 
ก.ย. 62) เรือ่ง หลักสตูรนักวชิาการศึกษา รุ่น 61 
-  คำส่ัง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 กพ. 
62) เรื่อง โครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชนท์ับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

      2. นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ / คร ู
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่84/2562 ลว. 25 ก.พ. 62 (9-13 พ.ค. 
62) เร่ือง การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้เล่ือนวิทยฐานนะชำนาญการพเิศษ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่346/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 (7-8 ก.ย. 
62) เร่ือง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาขับเคลื่อน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ปฐมวยัแห่งชาติ และระบบประเมิน
ออนไลน์ตามมาตรฐานชาติของ ศพด. สงักัด อปท. จังหวัด
นครราชสีมา ประจำปีงบประมาประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่259/2562 ลว. 11 ก.ค. 62 (20-21 
ก.ค. 62) เร่ือง  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตรการ
บริหารจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดระบบประกันสุขภาพภายใน เพีอ่รองรับการประเมินคุณ
ภายนอกรอบสี่ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (20-23 
ก.พ. 62) เร่ือง เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

      3. นางสาวปุณมนัส  ทองอิ่ม / คร ู
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่63/2562 ลว. 11 ก.พ. 62 (3-7 มี.ค. 
62) เร่ือง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดประสบการณ์  
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

      - คำสั่ง อบต.ตูม ที ่258/2562 ลว. ลว. 11 ก.ค. 62 (13-
14 ก.ค. 62) เร่ือง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
บริหารจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก. ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดระบบประกันสุขภาพภายใน เพีอ่รองรับการประเมินคุณ
ภายนอกรอบสี่ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (20-23 
ก.พ. 62) เร่ือง เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. นางวิภารัตน์ ชินสำโรง / คร ู
- - คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่77/2562 ลว. 20 ก.พ. 62 (13-16 
มี.ค. 62) เร่ือง การพัฒนาทกัษะการใช้งานโปรแกรมระบบ
แนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
(Thai School Lunch) 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

20. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

-ตำแหน่งว่าง- 
 

- 
  

- - จำนวน 1 ราย 
1. นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง/นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ
การ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่545/2561 ลว. 18 ต.ค. 61 (9-11 
พ.ย. 61) เร่ือง แนวทางปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานควบคุม
ภายในสำหรับหนว่ยงานของรัฐ ฯ 
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3. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

1. หลักสูตรนายก อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ราย 

 
 

- - จำนวน 1 ราย 
1. นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- หนังสืออำเภอปกัธงชัย ที่ นม 0023.25/1828 ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2562 เร่ือง อนุมัติให้เดนิทางไปราชการ 
หลักสูตร การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติ
ท้องถิ่นที่กำหนดใหม ่รุ่นที่ 5 (-6 ก.ค. 62)  
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

2. หลักสูตรรองนายก อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

รองนายก อบต. จำนวน 2 ราย 
จำนวน 2 ราย 

 
 

- - จำนวน 2 ราย 
1. นายไตรภพ  นธิิการุณย์เลิศ / รองนายก อบต. 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. นางศิริยฉัตร  วิสาขะฉิมพลี / รองนายก อบต. 
- 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

3. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการ
นายกฯ และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เลขานุการสภา อบต. 
จำนวน 1 ราย 

 
 

- - 1. นางรัชนีย์  โตระวัตร 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 (29 มค – 
1 กพ 62) เร่ือง โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่372/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 (18-20 
ก.ย. 2) เร่ือง อปท. กับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

4. หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา 
อบต. และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. 
จำนวน 2 ราย 

 
 

- - จำนวน 2 ราย 
1. นายวิบูลย ์ วิจิตรกิ่ง / ประธานสภา อบต. 
- หนังสือสำนกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปกัธงชัย 
ที่ นม 0023.25/45 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เร่ือง 
โครงการอบรมหลักสูตร  ทอ้งถิ่นสุจริตโปร่งใส 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. นายเกรยีงไกร  สร้อยตะค ุ/ รองประธานสภา อบต. 
-  คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 (22-23 
กพ. 62) เร่ือง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏบิัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

5. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

สมาชิกสภา อบต.  
จำนวน 10 ราย 

 
 

- - จำนวน 22 ราย 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 
เร่ือง โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน อบต.ตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 
1. นายวิรชน เชยฉิมพล ี
2. นางอภยั  ห่อฉิมพลี 
3. นายสมบูรณ์ ซอพรมราช 
4. นางสมคิด เตียนโคกกรวด 
5. นายวิเชียร  ฉ่ำพรมราช 
6. นายประทวน ทุมเมืองปกั 
7. นางปนัดดา  วิทยาพร 
8. นายบุญ  ตริตรอง 
9. นายดาว มงคล 
10. นายสุรสิทธิ ์ จรรยา 
11. นายประยูร  เอิบพรมราช 
12. นายบงกช ชินศรีฉิมพล ี
13. นายเฉลิมศักดิ ์ชิดตะขบ 
14. นายชว่ง สิงห์รักษาตะกูล 
15. นายบญุส่ง พลอยฉิมพล ี
16. นายเปลื้อง พะวันพรมราช 
17. นายเนื่อง  พลายตะค ุ
18. นายชาญศิลป์ ขาตะคุ 
19 นายสุชาติ  สอนตะคุ 
20. นางยลรดี  ขอดตะขบ 
21. นางสาวสมคิด  ตราฉิมพล ี
22. นายชาติชาย วิไลยลกัษณ ์
---------------------------------------------------------------- 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

      ---------------------------------------------------------------- 
จำนวน 23 ราย 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62  เร่ือง 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 วันที่ 22-23 ส.ค. 62 
1. นายวิรชน เชยฉิมพล ี
2. นายอดุลย์ พะวันพรมราช 
3. นายสมบูรณ์ ซอพรมราช 
4. นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช 
5. นางสมคิด เตียนโคกกรวด 
6. นายวิเชียร  ฉ่ำพรมราช 
7. นายประทวน ทุมเมืองปกั 
8. นางปนัดดา  วิทยาพร 
9. นายบุญชอบ  ตริตรอง 
10. นายดาว มงคล 
11. นายประยูร เอิบพรมราช 
12. นายบงกช  ชินศรีฉิมพล ี
13. นายเฉลิมศักดิ ์ชิดตะขบ 
14. นายชว่ง สิงห์รักษาตระกูล 
15. นางสาวเพยีร  ไวทยโสภิต 
16. นายบญุส่ง พลอยฉิมพล ี
17. นายเปลื้อง พะวันพรมราช 
18. นายเนื่อง  พลายตะค ุ
19. นายชาญศิลป์ ขาตะคุ 
20. นายสุชาติ สอนตะค ุ
21. นางยลรดี  ขอดตะขบ 
22. นางสาวสมคิด  ตราฉิมพล ี
23. นายชาติชาย วิไลยลกัษณ ์
------------------------------------------------------------- 
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4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2562 2563 2564 

1 การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต. จำนวน 5 ราย 

 
 

 
 

 
 

1. สิบเอกศุภกฤต  งอนสระน้อย   
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (นครราชสีมา) 
2. นายณัฐวุฒิ  จรโคกกรวด 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 
3. นางสาววาสนา มาสำโรง 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

2 การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

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

 
 

 
 

 
 

- 

3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ 
บริหาร 

นายก อบต. จำนวน 1 ราย  
 

 
 

 
 

- 

4 หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน 
และพนักงาน อบต.  
จำนวน 60 ราย 

 
 

 
 

 
 

- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 
เร่ือง โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร ส.อบต. และพนักงาน อบต.ตูม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 
1) คณะผู้บริหาร 3 คน 
2) ส.อบต. 22 คน 
3) พนักงาน 25 คน 
รวม 50 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 

2562 2563 2564 
1 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.  
จำนวน 50 ราย 

 
 

 
 
 

 
 

- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62  เร่ือง 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 วันที่ 22-23 ส.ค. 62 
1) คณะผู้บริหาร 3 คน 
2) ส.อบต. 25 คน 
3) พนักงาน 29 คน 
รวม 57 คน 

 
 

ร้อยละจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 2562    

คิดเป็นร้อยละ = 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 

X 100 
จำนวนกิจกรรม/โครงการตามแผน พัฒนาบุคลากร 

     

85.29 = 29 
X 100 

34 
     

 
ร้อยละจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 70    

คิดเป็นร้อยละ = 
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ 

X 100 
จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

     

91.10 = 27 
X 100 

29 
     

                         



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

1 อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 1. นำยส ำรวย กำยจะโปะ นักบริหำรงำนท้องถ่ิน 1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

2. โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร เร่ือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับกำรพัฒนำ  สู่องค์กรแห่งกำรบริกำรตำมหลักธรรมำภิบำลค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 372/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 18-20 ก.ย. 62

2 บริหำรงำนท่ัวไป 2. นำยธำนินทร์  บุญเย็น นักบริหำรงำนท่ัวไป 1. โครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนเล่ือต้ังและกำรออกเสียงประชำมติมืออำชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 529/2561 ลว. 4 ต.ค. 62 26 ต.ค. 61
2. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
3. เรำช่วยคุณได้:เครือข่ำยอำสำสมัครยุติธรรม" รุ่นท่ี 15 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 73/2562 ลว. 18 ก.พ. 62 20-22 ก.พ. 62
4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

5. โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร เร่ือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับกำรพัฒนำ  สู่องค์กรแห่งกำรบริกำรตำมหลักธรรมำภิบำลค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 372/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 18-20 ก.ย. 62

3 วิเครำะห์นโยบำยและแผน 1. นำงสำวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “ข้ันตอนกำรเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข แผนพัฒนำท้องถ่ิน เพ่ือรองรับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 256๓ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 221/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62 21-23 มิ.ย. 62
3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

4 เลขำนุกำรและกำรจัดกำรงำนท่ัวไป 1. นำงฐิติพรรณ แย้มโพธ์ิกลำง นักจัดกำรงำนท่ัวไป 1. แนวทำงปฏิบัติใหม่ ตำมร่ำงมำตรฐำนควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 545/2561 ลว. 18 ต.ค. 61 9-11 พ.ย. 61
2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

5 กำรเจ้ำหน้ำท่ี 1. นำยกิตตศักด์ิ แทนสระน้อย นักทรัพยำกรบุคคล 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
2. เทคนิคกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยส ำหรับนักทรัพยำกรบุคลล
มืออำชีพ

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 174/2562 ลว. 7 พ.ค. 62 21-23 พ.ค. 62

3. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูซ่ึงปฏิบัติหน้ำท่ีในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพ่ือให้มีหรือเล่ือนวิทยฐำนะสูงข้ึน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 279/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 3-7 ส.ค. 62
4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

6 ปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 1. นำยปิยะ  วีระศร จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

7 พัฒนำชุมชน 1. นำงจุไรรัตน์  ทองรอด นักพัฒนำชุมชน 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

2. นำยพรหมพิริยะ พะวันพรมรำช เจ้ำพนังกำนพัฒนำชุมชน 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

8 ปฏิบัติงำนธุรกำร 3. สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1. เทคนิคกำรใช้ Microsoft Excel พัฒนำงำนท้องถ่ินและจัดกำรฐำนข้อมูลเบ้ือต้น ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 587/2561 ลว. 7 พ.ย. 2561 15-16 พ.ย. 61
2. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

9 วิชำกำรเกษตร 1. นำยธำนินทร์  บุญเย็น นักบริหำรงำนท่ัวไป -

10 บริหำรงำนกำรคลัง 1. นำงศิริพร  เฉ่ือยกลำง นักบริหำรงำนกำรคลัง 1. โครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนเล่ือต้ังและกำรออกเสียงประชำมติมืออำชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 529/2561 ลว. 4 ต.ค. 62 26 ต.ค. 61

2. กำรจัดท ำรำยงำนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือกำรจัดท ำบัญชี และรำยงำนกำรติดตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค ำส่ัง อบต.ตูม 183/2562 ลว. 17 พ.ค. 62 3-5 มิ.ย. 62

3. โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง รุ่นท่ี 8 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 208/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62 9-11 ก.ค. 62

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563) จ ำนวน 18 สำยงำน



ล ำดับท่ี สำยงำนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร/โครงกำร ค ำสัง อบต.ตูม หมำยเหตุ
11 วิชำกำรเงินและบัญชี 1. นำวสุทำรัตน์  พุดดอน นักวิชกำรเงินและบัญชี 1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

12 วิชำกำรคลัง 1. นำงสำวอำภำภรณ์ ศรีช ำนำญ นักวิชำกำรคลัง 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. วิธีปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 (กฏหมำยใหม่) ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 169/2562 ลว. 2 พ.ค. 62 17-19 พ.ค. 62

3. เทคนิคกำรน ำข้อมูลรูปแปลงท่ีดินและข้อมูลเอกสำรสิทธิของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงจำกกรมท่ีดินมำใช้ส ำรวจภำคสนำม และบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม LTAX และ LTAX) 300ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 205/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62 6-9 มิ.ย. 62

4. โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง รุ่นท่ี 8 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 208/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62 9-11 ก.ค. 62
5. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

13 วิชำกำรพัสดุ 1. นำงสำวสุกัญญำ สัญพรมรำช นักวิชกำรพัสดุ 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. กำรจัดท ำรำยงำนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือกำรจัดท ำบัญชี และรำยงำนกำรติดตำมมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค ำส่ัง อบต.ตูม 183/2562 ลว. 17 พ.ค. 62 3-5 มิ.ย. 62

3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

3. กองช่ำง
14 บริหำรงำนช่ำง 1. นำยบุญชอบ  จรจังหรีด นักบริหำรงำนช่ำง 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

15 ปฏบัติงำนช่ำงโยธำ 1. นำยทักษ์ดนัย  ยำตะคุ นำยช่ำงโยธำ 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

2. นำยธงชัย  สิงหวิสัย นำยช่ำงโยธำ 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
16 สำยงำนบริหำรงำนศึกษำ 1. นำงสุภำวดี สิงหวิสัย นักบริหำรกำรศึกษำ 1. โครงกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนเล่ือต้ังและกำรออกเสียงประชำมติมืออำชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 529/2561 ลว. 4 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงข้ึน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 279/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 3-7 ส.ค. 62

17 วิชำกำรศึกษำ 1. นำงสำวมิรันตี  ศิริเมฆำ นักวิชำกำรศึกษำ 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
2. กำรพัฒนำทักษะกำรใช้งำนโปรแกรมระบบแนะน ำส ำหรับอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบบ
อัตโนมัติ (Thai School Lunch)

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 77/2562 ลว. 20 ก.พ. 62 13-16 มี.ค. 62
3. หลักสูตร นักวิชำกำรศึกษำ รุ่นท่ี 61 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 251/2562 ลว. 4 ก.ค. 62 18 ส.ค. - 13 ก.ย. 62

4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

2. นำงสำวณภัทร์ บรรลังค์ ครู 1. กำรพัฒนำครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งต้ังให้เล่ือนวิทยฐำนนะช ำนำญกำรพิเศษ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 84/2562 ลว. 25 ก.พ. 62 9-13 พ.ค. 62
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำขับเคล่ือนมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ปฐมวัยแห่งชำติ และ
ระบบประเมินออนไลน์ตำมมำตรฐำนชำติของ ศพด. สังกัด อปท. จังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบ

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 346/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 7-8 ก.ย. 62
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดระบบประกันสุขภำพภำยใน 

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 259/2562 ลว. 11 ก.ค. 62 20-21 ก.ค. 62

4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563) จ ำนวน 18 สำยงำน



ล ำดับท่ี สำยงำนตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หลักสูตร/โครงกำร ค ำสัง อบต.ตูม หมำยเหตุ
3. นำงปุณมนัส  ทองอ่ิม ครู 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. กำรพัฒนนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และกำรจัดประสบกำรณ์ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 63/2562 ลว. 11 ก.พ. 62 3-7 มี.ค. 62
3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก. ตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดระบบประกันสุขภำพภำยใน 

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 258/2562 ลว. 11 ก.ค. 62 13 - 14 ก.ต. 62

4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

4. นำงวิภำรัตน์  ชินส ำโรง ครู 1. โครงกำรฝึกอบรมทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
2. กำรพัฒนำทักษะกำรใช้งำนโปรแกรมระบบแนะน ำส ำหรับอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบบ
อัตโนมัติ (Thai School Lunch)

ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 77/2562 ลว. 20 ก.พ. 62 13-16 มี.ค. 62

3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำมรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 23-23 ส.ค. 62

หน่วยตรวจสอบภำยใน
18 ตรวจสอบภำยใน 1. นำงฐิติพรรณ  แย้มโพธ์ิกลำง นักจัดกำรงำนท่ัวไป 1. แนวทำงปฏิบัติใหม่ ตำมร่ำงมำตรฐำนควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 545/2561 ลว. 18 ต.ค. 61 9-11 พ.ย. 61

จ ำนวนข้ำรำชกำร  ท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรตำมสำยงำนคิดเป็นร้อยละ                          จ ำนวนข้ำรำชกำรท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรตำมสำยงำน

           จ ำนวนสำยงำนท้ังหมด

17
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กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2561-2563) จ ำนวน 18 สำยงำน
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ลําดับที่ สายงานตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/โครงการ คําสัง อบต.ตูม หมายเหตุ
1. สํานักงานปลัด

1 งานบริหารทั่วไป 1. นายสํารวย กายจะโปะ นักบริหารงานท้องถิ่น 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

2. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา  สู่องค์กรแห่งการบริกา คําสั่ง อบต. ตูม ที่ 372/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 18-20 ก.ย. 62

2. นายธานินทร์  บุญเย็น นักบริหารงานทั่วไป 1. โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลื่อตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 529/2561 ลว. 4 ต.ค. 62 26 ต.ค. 61

2. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

3. เราช่วยคุณได้:เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรม" รุ่นที่ 15 คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 73/2562 ลว. 18 ก.พ. 62 20-22 ก.พ. 62

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

5. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา  สู่องค์กรแห่งการบริกา คําสั่ง อบต. ตูม ที่ 372/2562 ลว. 9 ก.ย. 62 18-20 ก.ย. 62

3. สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการ 1. เทคนิคการใช้ Microsoft Excel พัฒนางานท้องถิ่นและจัดการฐานข้อมูลเบื้อต้น คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 587/2561 ลว. 7 พ.ย. 2561 15-16 พ.ย. 61

2. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

2 งานนโยบายและแผน 1. นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “ขั้นตอนการเพิคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 221/2562 ลว. 17 มิ.ย. 62 21-23 มิ.ย. 62

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

3 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 1. นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง นักจัดการงานทั่วไป 1. แนวทางปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ฯ คําสั่ง อบต. ตูม ที่ 545/2561 ลว. 18 ต.ค. 61 9-11 พ.ย. 61

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

4 งานการเจ้ามหน้าที่ 1. นายกิตตศักดิ์ แทนสระน้อย นักทรัพยากรบุคคล 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. เทคนิคการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการดําเนินการทางวินัยสําหรับนักทรัพยากรบุคลลมืออคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 174/2562 ลว. 7 พ.ค. 62 21-23 พ.ค. 62

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 279/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 3-7 ส.ค. 62

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. นายปิยะ  วีระศร จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

6 งานสวัสดิการสังคม 1. นางจุไรรัตน์  ทองรอด นักพัฒนาชุมชน 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

2. นายพรหมพิริยะ พะวันพรมราช เจ้าพนังกานพัฒนาชุมชน 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

7 งานส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมปศุสัตว์ 1. นายธานินทร์  บุญเย็น นักบริหารงานทั่วไป -

การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563) จํานวน 19 งาน



ลําดับที่ สายงานตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/โครงการ คําสัง อบต.ตูม หมายเหตุ
2. กองคลัง

8 งานการเงิน 1. นางศิริพร  เฉื่อยกลาง นักบริหารงานการคลัง 1. โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลื่อตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 529/2561 ลว. 4 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61

2. การจัดทํารายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทําบัญชี และรายงานการติดตาคําสั่ง อบต.ตูม 183/2562 ลว. 17 พ.ค. 62 3-5 มิ.ย. 62

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 208/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62 9-11 ก.ค. 62

9 งานบัญชี 2. นาวสุทารัตน์  พุดดอน นักวิชาการเงินและบัญชี 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

10 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชํานาญ นักวิชาการคลัง 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (กฏหมายใหม่) คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 169/2562 ลว. 2 พ.ค. 62 17-19 พ.ค. 62

3. เทคนิคการนําข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดินมาใชค้ําสั่ง อบต.ตูม ที่ 205/2562 ลว. 6 มิ.ย. 62 6-9 มิ.ย. 62

4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 208/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62 9-11 ก.ค. 62

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

11 งานควบคุมงบประมาณ 1. นางศิริพร  เฉื่อยกลาง นักบริหารงานคลัง

12 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1. นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช นักวิชการพัสดุ 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. การจัดทํารายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทําบัญชี และรายงานการติดตาคําสั่ง อบต.ตูม 183/2562 ลว. 17 พ.ค. 62 3-5 มิ.ย. 62

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

3. กองช่าง
13 งานก่อสร้าง 1. นายบุญชอบ  จรจังหรีด นักบริหารงานช่าง 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

2. นายธงชัย  สิงหวิสัย นายช่างโยธา 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

14 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1. นายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ นายช่างโยธา 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

2. นายธงชัย  สิงหวิสัย นายช่างโยธา 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

15 งานประสานสาธารณูปโภค 1. นายธงชัย  สิงหวิสัย นายช่างโยธา 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

16 งานผังเมือง 1. นายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ นายช่างโยธา 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

 

การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563) จํานวน 19 งาน



ลําดับที่ สายงานตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร/โครงการ คําสัง อบต.ตูม หมายเหตุ
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

17 งานบริหารการศึกษา 1. นางสุภาวดี สิงหวิสัย นักบริหารการศึกษา 1. โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลื่อตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ (ผจ.ปน.) กิจกรรมอบรมฯคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 529/2561 ลว. 4 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 279/2562 ลว. 26 ก.ค. 62 3-7 ส.ค. 62

18 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1. นางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา นักวิชาการศึกษา 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนําสําหรับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 77/2562 ลว. 20 ก.พ. 62 13-16 มี.ค. 62

3. หลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 61 คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 251/2562 ลว. 4 ก.ค. 62 18 ส.ค. - 13 ก.ย. 62

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

2. นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ ครู 1. การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานนะชํานาญการพิเศษ

่

คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 84/2562 ลว. 25 ก.พ. 62 9-13 พ.ค. 62

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ปฐมวัยแห่งชาติ และ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 346/2562 ลว. 30 ส.ค. 62 7-8 ก.ย. 62

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถาน

็

คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 259/2562 ลว. 11 ก.ค. 62 20-21 ก.ค. 62

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

3. นางปุณมนัส  ทองอิ่ม ครู 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดประสบการณ์ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 63/2562 ลว. 11 ก.พ. 62 3-7 มี.ค. 62

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. ตามมาตรฐานสถาน

็

คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 258/2562 ลว. 11 ก.ค. 62 13 - 14 ก.ต. 62

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

4. นางวิภารัตน์  ชินสําโรง ครู 1. โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 28/2562 ลว. 16 ม.ค. 62 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2. การพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนําสําหรับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบบ คําสั่ง อบต.ตูม ที่ 77/2562 ลว. 20 ก.พ. 62 13-16 มี.ค. 62

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจาํคําสั่ง อบต.ตูม ที่ 307/2562 ลว. 13 ส.ค. 62 22-23 ส.ค. 62

หน่วยตรวจสอบภายใน
19 งานตรวจสอบภายใน 1. นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง นักจัดการงานทั่วไป 1. แนวทางปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ฯ คําสั่ง อบต. ตูม ที่ 545/2561 ลว. 18 ต.ค. 61 9-11 พ.ย. 61

จํานวนข้าราชการ  ที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรตามสายงานคิดเป็นร้อยละ                          จํานวนข้าราชการที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรตามสายงาน
           จํานวนสายงานทั้งหมด

18
19

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563) จํานวน 19 งาน

การฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

X 100     =

     =X 100 94.73
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