
 
   บันทึกข้อความ 

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

ที ่นม 89901/                         -                                    วันที ่ 9  ตลุาคม  2563                                 .                                  
เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                  . 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

  ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 - 2565 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. 2564-2566 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 9 ตุลาคม 2563 
เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
ลำดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 หลักสตูรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 
การดำเนินการ 
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ คิดเป็นร้อยละ 82.35 (รายละเอียดแนบท้าย) 

2 หลักสตูรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
การดำเนินการ 
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ีรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 82.35 (รายละเอียดแนบท้าย) 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด
โดยเฉพาะ 
การดำเนินการ 
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 (รายละเอียดแนบท้าย) 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
การดำเนินการ 
1. มีการจัดทำโครงสร้างการบรหิารงาน (WWW.abttoom.com) 
2. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน แต่ละส่วนราชการ (คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 423-
427/2562 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562) 
3. มีการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บันทึก
ข้อความ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 
89901/- ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 23563) 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ตูม คิดเป็นร้อยละ 
92.50 (เล่มรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี 2563) 

5 ด้านศีลธรรมคณุธรรม และ
จริยธรรม 

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
การดำเนินการ 
2. รายงานการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บันทึกข้อความ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
ปลัด องค์การลบริหารส่วนตำบลตมู ท่ี นม 89901/- ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 
2563) 

 
 
 

 
 

http://www.abttoom.com/


 
 
 
 

การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 2563 - 2565 
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 2 ราย 
1. นางสาวลักษณารัตน์  ปกัษา 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 211/2563 ลว. 22 มิ.ย. 2563 (12-18 
ก.ค. 2563) เร่ือง ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น
บรรจุใหม่ รุ่น 68 
2. นางสาวฬุริยา  ชยัวงศ์ / นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
- คำสั่ง  อบต.ตูม ที่ 545/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 (19-24 
ธ.ค. 2563) เร่ือง ปฐมนเิทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น
บรรจุใหม่ รุ่นที่ 43 

 

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

1. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายสำรวย  กายจะโปะ / นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 (25 ธ.ค. 
63) เร่ือง การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 และเทคนิคการจัดเก็บภาษีฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่241/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 (16 ก.ค. 
63) เร่ือง เพื่อประสิทธภิาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร ปลัด 
อปท. ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 (28 ก.ย. 
2563) เร่ือง  เตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

2. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 3 ราย 
1. นายธานินทร์  บุญเย็น / นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่472/2562 ลว. 29 พ.ยง 2562 (16-18 
ธ.ค. 62)  เร่ือง  แบบร่างประติมาพรรม ศิลปะกับท้องถิ่น ครั่งที่ 
1 เพื่อการเตรียนความพร้อม 1 Local ฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่204/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563 ('23-25 
ก.ค. 2563) เร่ือง การบรหิารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 (28 ก.ย. 
2563) เร่ือง เตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 (16-18 
ก.ย. 2563)  เร่ือง  ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      
2. นายสมหมาย  ประโรกิจจกัร / คนงานทั่วไป 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. นายณัฐวุฒิ  จรโคกกรวด / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

3. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 2 ราย 
1. นางสาวชลภัสสรณ์  พึ่งสระน้อย / นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 20/2563 ลว. 13 ม.ค. 2563 (27-29 
พ.ค.2563) เร่ือง การจัดทำและการบรหารแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 9 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 24/2563 ลว.21 ม.ค. 2563 (22-24 
มิ.ย. 2563) เร่ือง การจัดการสารสนเทศของ อปท. เพื่อเช่ือมโยง
รบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 208/2563 ลว. 19 มิ.ย. 2563 (3-5 
ก.ค. 2563) เร่ือง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ รุ่นที่ 1 

      2. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อ่ำอินทร์/พนักงานจ้างทั่วไป 
-  

4. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักจัดการงานทัว่ไป (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - ✓ จำนวน 2 ราย 
1. นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิก์ลาง / นกัจดัการงานทั่วไปชำนาญ
การ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 469/2562 ลว. 16 ต.ค. 2562 (16-28 
พ.ย. 2562) เร่ือง  รู้สกึขั้นตอนการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 554/2562 ลว. 26 ธ.ค. 2562 (23-24 
ม.ค. 2563) เร่ือง การจัดการขยะ 100 นาท ี
3. นางสาวมณีรัตน์  ชดตะคุ / คนงานทั่วไป 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

5. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

- - ✓ จำนวน 2 ราย 
1. นางจุไรรัตน์  ทองรอด / นกัพัฒนาชมุชนชำนาญการ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 283/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 (28-30 
ส.ค. 2563) เร่ือง การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมใน
บริบทของ อปท. 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. นายพรหมพิริยะ  พะวันพรมราช / เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 (16-18 
ก.ย. 2563) เร่ือง ธรรมาภบิาลในการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
 จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายกิตติศักดิ์  แทนสระนอ้ย / นักทรัพยากรบุคคล 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่472/2562 ลว. 17 ต.ค. 2562 (17-22 
พ.ย. 2562) เร่ือง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Personal Administration) 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่204/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563 (23-25 
ก.ค. 2563) เร่ือง การบรหิารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 229/2563 ลว. 29 มิ.ย. 2563 (7-10 
ก.ค. 2563) เร่ือง ผู้ปฏิบัติงานดา้นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

7. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร (ปก.) 
จำนวน 1 ราย 

✓ ✓ ✓ จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวลักษณารัตน์  ปกัษา 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 211/2563 ลว. 22 มิ.ย. 2563 (12-18 
ก.ค. 2563) เร่ือง ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น
บรรจุใหม่ รุ่น 68 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

8. เจ้าพนักงานธุรการ 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
 

- - - จำนวน 1 ราย 
1. สิบเอกศุภกฤต  งอนสระน้อย / เจ้าพนักงานธุรการ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่470/2562 ลว. 16 ต.ค. 2562  (3-8 
พ.ย. 2562) เร่ือง คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 7 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(ลูกจ้างประจำ) 
 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นายพรหมพิริยะ  พะวันพรมราช / เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 (16-18 
ก.ย. 2563) เร่ือง ธรรมาภบิาลในการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

10. หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  (ชง.) 

 - - จำนวน 3 คน 
1. นายปยิะ  วีระศร / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณ
ภัย 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 (16-
18 ก.ย. 2563) เร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. นายประวัติ  พึ่งวีระวงศ์ / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
3. นายอนวิัฒน์  เอียดตะคุ / พนักงานขับรถยนต์ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

11. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางศิริพร  เฉื่อยกลาง / ผู้อำนวยการกองคลัง 
 - คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 
(25/12/2562) เร่ือง การจัดเก็บภาษ ีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และเทคนิคการจัดเก็บภาษีฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 241/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 (16 
ก.ค. 2563) เร่ือง เพื่อมประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่
ผู้บริหาร ปลัด อปท. ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

12. หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการคลัง (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีชำนาญ / นักวิชาการคลัง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่381/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 (13 
ต.ค. - 8 พ.ย. 2562) เร่ือง นกัวิชาการคลัง รุ่นที่ 11 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 (25 
ธ.ค. 2562) เร่ือง การจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และเทคนิคการจัดเก็บภาษีฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 220/2563 ลว. 24 มิ.ย. 2563 (3-5 
ก.ค. 2563) เร่ือง เทคนิคการจัดการฐานข้อมูล ภ.ด.ส.3 เพื่อ
จัดทำแบบ ภ.ด.ส.1 ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส. 7 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 221/2563 ลว. 24 มิ.ย. 2563 (10-
12 ก.ค. 2563) เร่ือง การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อ
การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิง่ปลูกสร้างฯ รุ่นที่ 2 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

      --------------------------------- 
2. นางสาวมณีรัตน์  ชดตะคุ / คนงานทั่วไป 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

13. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)  
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสุทารัตน์  พุดดอน / นกัวิชาการเงินและบัญชี 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 24/2563 ลว.21 ม.ค. 2563 (22-24 
มิ.ย. 2563) เร่ือง  การจัดการสารสนเทศของ อปท. เพื่อ
เช่ือมโยงรบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ ฯ 

14. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
และงานเกี่ยวขอ้งกับตำแหน่ง 

นักวิชาการพัสดุ (ชก.) 
จำนวน 1 ราย 

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

15. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

-  - จำนวน 1 ราย 
1. นายบุญชอบ  จรจังหรีด / ผูอ้ำนวยการกองช่าง 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 
(25/12/2562) เร่ือง การจัดเก็บภาษ ีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และเทคนิคการจัดเก็บภาษีฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 241/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 (16 
ก.ค. 2563) เร่ือง เพื่อมประสิทธภิาพการบริหารงานให้แก่
ผู้บริหาร ปลัด อปท. ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

16. หลักสูตรนายช่างโยธา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นายช่างโยธา (อส.) 
จำนวน 2 ราย 

-  - จำนวน 2 ราย 
1. นายธงชัย  สิงหวิสัย / นายช่างโยธาอาวุโส 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. นายทกัษ์ดนัย  ยาตะคุ / นายชา่งโยธาอาวุโส 
-  
 

17. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) 
จำนวน 1 ราย 

- - - จำนวน 1 ราย 
1. นางวราภรณ์ กิตติเจริญกูล / เจ้าพนกังานธุรการ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

18. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 
จำนวน 1 ราย 

 - - จำนวน 1 ราย 
1. นางสุภาวดี  สิงหวิสัย / ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

19. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นักวิชาการศึกษา (ปก.)  
จำนวน 1 ราย 

   จำนวน 4 ราย 
1. นางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา / นกัวิชาการศึกษา 
-  

      2. นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ / คร ู
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่40/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563 (8-9 
ม.ค. 2563) เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ โดยบูรณาการนาฏลีลาฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 259/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 (28-
30 ส.ค. 2563) เร่ือง แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ เช่ือมโยงสู่การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 (18-
20 ก.ย. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้โด้ดดิ้วในอนาคต 
ฯ 

      3. นางสาวปุณมนัส  ทองอิ่ม / คร ู
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่40/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563 (8-9 
ม.ค. 2563) เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ โดยบูรณาการนาฏลีลาฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 259/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 (28-
30 ส.ค. 2563) เร่ือง แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ เชื่อมโยงสู่การเชียนรายงานการประเมิน
ตนเองฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 (18-
20 ก.ย. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้โด้ดดิ้วในอนาคต 
ฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

      4. นางวิภารัตน์ ชินสำโรง / คร ู
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่40/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563 (8-9 
ม.ค. 2563) เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ โดยบูรณาการนาฏลีลาฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 (18-
20 ก.ย. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้โด้ดดิ้วในอนาคต 
ฯ 

20. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปก.) 
จำนวน 1 ราย 

 
 

✓  ✓ ✓ จำนวน 2 ราย 
1. นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง/นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ
การ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 469/2562 ลว. 16 ต.ค. 2562 (16-
28 พ.ย. 2562) เร่ือง รู้ลิกขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในฯ 
2. นางสาวฬุริยา  ชยัวงศ์ / นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
- คำสั่ง  อบต.ตูม ที่ 545/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 (19-
24 ธ.ค. 2563) เร่ือง ปฐมนเิทศข้าราชการหรือพนกังานส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 43 
- คำสั่ง  อบต.ตูม ที่ 10/2563 ลว. 9 ม.ค. 2563 (31 ม.ค. 
- 2 ก.พ. 2563) เร่ือง รู้ลึกขั้นตอนการปฏิบัติงานตราวจสอบ
ภายใน การจัดทำรายงานผลการประเมนิการควบคุมภายในฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 85/2563 ลว. 4 มี.ค. 2563 (13-15 
มี.ค. 2563) เร่ือง เทคนิคการตรวจสอบตามมาตรฐาน
กระทรวงการคลัง ด้านการเบิกจ่าย การบัญชี การพัสดุฯ 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 203/2563 ลว. 18 ก.ค. 2563 (7-10 
ก.ค. 2563) เร่ือง เพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน อปท. รุ่นที่ 1 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่282/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 (7 ส.ค. 
2563)  เร่ือง สร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ในหน่วยงานภาครัฐ 
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3. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

1. หลักสูตรนายก อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ราย 

 
 

- - จำนวน 1 ราย 
1. นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่458/2562 ลว. 2 ต.ค. 62  (11-15 
ตุลาคม 2562) เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การปฏิบัตหิน้าที่ของ อปท. ภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุมใหม่ฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่332/2563 ลว. 10 ก.ย. 63 (12 
กันยายน 2563) เร่ือง การใช้อาวธุปืน ขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 
2563 รุ่นที่ 1 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 (16-
18 ก.ย. 2563) เร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2. หลักสูตรรองนายก อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

รองนายก อบต. จำนวน 2 ราย 
จำนวน 2 ราย 

 
 

- - จำนวน 2 ราย 
1. นายไตรภพ  นธิิการุณย์เลิศ / รองนายก อบต. 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่458/2562 ลว. 2 ต.ค. 62  (11-15 
ตุลาคม 2562) เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การปฏิบัตหิน้าที่ของ อปท. ภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุมใหม่ฯ 
-  คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. นางศิริยฉัตร  วิสาขะฉิมพลี / รองนายก อบต. 
- 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

3. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการ
นายกฯ และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

เลขานุการสภา อบต. 
จำนวน 1 ราย 

 
 

- - 1. นางรัชนยี์  โตระวัตร 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่458/2562 ลว. 2 ต.ค. 62  (11-15 
ตุลาคม 2562) เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การปฏิบัตหิน้าที่ของ อปท. ภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุมใหม่ฯ 
- คำสั่ง อบต.ตูม ที ่332/2563 ลว. 10 ก.ย. 63 (12 
กันยายน 2563) เร่ือง การใช้อาวธุปืน ขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 
2563 รุ่นที่ 1 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

4. หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา 
อบต. และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. 
จำนวน 2 ราย 

 
 

- - จำนวน 2 ราย 
1. นายวิบูลย ์ วิจิตรกิ่ง / ประธานสภา อบต. 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. นายเกรยีงไกร  สร้อยตะค ุ/ รองประธานสภา อบต. 
- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

5. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 
และงานเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 

สมาชิกสภา อบต.  
จำนวน 10 ราย 

 
 

- - จำนวน 22 ราย 
-  คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
1. นายวิรชน เชยฉิมพล ี
2. นางอภยั  ห่อฉิมพลี 
3. นายสมบูรณ์ ซอพรมราช 
4. นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช 
5. นางสมคิด เตียนโคกกรวด 
6. นายวิเชียร  ฉ่ำพรมราช 
7. นายประทวน ทุมเมืองปกั 
8. นายบุญ  ตริตรอง 
9. นายดาว มงคล 
10. นายประยูร  เอิบพรมราช 
11. นายเฉลิมศักดิ ์ชิดตะขบ 
12. นายชว่ง สิงห์รักษาตะกูล 
13. นายบญุส่ง พลอยฉิมพล ี
14. นายเปลื้อง พะวันพรมราช 
15. นายชาญศิลป์ ขาตะคุ 
16 นายสุชาติ  สอนตะคุ 
17. นางยลรดี  ขอดตะขบ 
18. นางสาวสมคิด  ตราฉิมพล ี
19. นายชาติชาย วิไลยลกัษณ ์
---------------------------------------------------------------- 
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4. หลักสูตรสง่เสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คำสั่ง 
2563 2564 2565 

1 การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต. จำนวน 5 ราย 

 
 

 
 

 
 

1. สิบเอกศุภกฤต  งอนสระน้อย   
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (นครราชสีมา) 
*สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2563 
2. นายณัฐวุฒิ  จรโคกกรวด 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 
3. 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 

 
 

 
 

 
 

- คำสั่ง อบต. ตูม ที่ 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 (18-20 
ก.พ. 2563) เร่ือง พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รวม 50 ราย 
1) คณะผู้บริหาร 3 คน 
2) ส.อบต. 21 คน 
3) พนักงาน 23 คน 
4) ผู้นำชุมชน 29 คน 

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 

2563 2564 2565 
1 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.  
จำนวน 50 ราย 

 
 

 
 
 

 
 

-  
 

 
 

ร้อยละจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 25623    

คิดเป็นร้อยละ = 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 

X 100 
จำนวนกิจกรรม/โครงการตามแผน พัฒนาบุคลากร 

     

82.35 = 28 
X 100 

34 
     

 
ร้อยละจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 70    

คิดเป็นร้อยละ = 
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ 

X 100 
จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

     

72.41 = 21 
X 100 

29 
     

                         



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

1 อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 1. นำยส ำรวย กำยจะโปะ นักบริหำรงำนท้องถ่ิน 1. กำรจัดเก็บภำษี ตำม พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 และเทคนิคกำรจัดเก็บภำษีฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
2. เพ่ือมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนให้แก่ผู้บริหำร ปลัด อปท. ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 241/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 16 ก.ค. 2563
3. เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 รุ่นท่ี 4 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 334/2563 ลว. 10 ก.ยง 2563 28 ก.ย. 2563

2 บริหำรงำนท่ัวไป 2. นำยธำนินทร์  บุญเย็น นักบริหำรงำนท่ัวไป 1. แบบร่ำงประติมำพรรม ศิลปะกับท้องถ่ิน คร่ังท่ี 1 เพ่ือกำรเตรียนควำมพร้อม 1 Local ฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 472/2562 ลว. 29 พ.ย. 2562 16-18 ธ.ค. 2562
2. กำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นท่ี 1 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 204/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563 23-25 ก.ค. 2563
3. เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 รุ่นท่ี 4 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
4. ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 16-18 ก.ย. 2563
5. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

3 วิเครำะห์นโยบำยและแผน 1. นำงสำวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1. กำรจัดท ำและกำรบรหำรแผนพัฒนำท้องถ่ินของ อปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นท่ี 9 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 20/2563 ลว. 13 ม.ค. 2563 27-29 พ.ค.2563
2. กำรจัดกำรสำรสนเทศของ อปท. เพ่ือเช่ือมโยงรบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ ฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 24/2563 ลว.21 ม.ค. 2563 22-24 มิ.ย. 2563
3. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ฯ รุ่นท่ี 1 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 208/2563 ลว. 19 มิ.ย. 2563 3-5 ก.ค. 2563

4 เลขำนุกำรและกำรจัดกำรงำนท่ัวไป 1. นำงฐิติพรรณ แย้มโพธ์ิกลำง นักจัดกำรงำนท่ัวไป 1. รู้ลิกข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 469/2562 ลว. 16 ต.ค. 2562 16-28 พ.ย. 2562
2. กำรจัดกำรขยะ 100 นำที ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 554/2562 ลว. 26 ธ.ค. 2562 23-24 ม.ค. 2563

5 กำรเจ้ำหน้ำท่ี 1. นำยกิตตศักด์ิ แทนสระน้อย นักทรัพยำกรบุคคล 1. กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Personal Administration) ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 472/2562 ลว. 17 ต.ค. 2562 17-22 พ.ย. 2562
2. กำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นท่ี 1 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 204/2563 ลว. 18 มิ.ย. 2563 23-25 ก.ค. 2563
3. ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 229/2563 ลว. 29 มิ.ย. 2563 7-10 ก.ค. 2563
4. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

6 ปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 1. นำยปิยะ  วีระศร จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 1. ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 16-18 ก.ย. 2563
2. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

7 พัฒนำชุมชน 1. นำงจุไรรัตน์  ทองรอด นักพัฒนำชุมชน 1. กำรบริหำรจัดกำรงำนสวัสดิกำรสังคมในบริบทของ อปท. ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 283/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 28-30 ส.ค. 2563
2. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

2. นำยพรหมพิริยะ พะวันพรมรำช เจ้ำพนังกำนพัฒนำชุมชน 1. ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 341/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563 16-18 ก.ย. 2563
2. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

8 ปฏิบัติงำนธุรกำร 3. สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1. คอมพิวเตอร์เพ่ืองำนเอกสำรยุคใหม่ รุ่นท่ี 7 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 470/2562 ลว. 16 ต.ค. 2562 3-8 พ.ย. 2562
2. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

9 วิชำกำรเกษตร 1. นำงสำวฬุริยำ  ปักษำ นักวิชำกำรเกษตร 1. ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินบรรจุใหม่ รุ่น 68 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 211/2563 ลว. 22 มิ.ย. 2563 12-18 ก.ค. 2563
2. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

10 บริหำรงำนกำรคลัง 1. นำงศิริพร  เฉ่ือยกลำง นักบริหำรงำนกำรคลัง 1. กำรจัดเก็บภำษี ตำม พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 และเทคนิคกำรจัดเก็บภำษีฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 25-ธ.ค.-62
2. เพ่ือมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนให้แก่ผู้บริหำร ปลัด อปท. ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 241/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 16 ก.ค. 2563

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2563
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. กำรจัดกำรสำรสนเทศของ อปท. เพ่ือเช่ือมโยงรบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ ฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 24/2563 ลว.21 ม.ค. 2563 22-24 มิ.ย. 2563

12 วิชำกำรคลัง 1. นำงสำวอำภำภรณ์ ศรีช ำนำญ นักวิชำกำรคลัง 1. นักวิชำกำรคลัง รุ่นท่ี 11 ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 381/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 13 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562
2. กำรจัดเก็บภำษี ตำม พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 และเทคนิคกำรจัดเก็บภำษีฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
3. เทคนิคกำรจัดกำรฐำนข้อมูล ภ.ด.ส.3 เพ่ือจัดท ำแบบ ภ.ด.ส.1 ภ.ด.ส.6 และ ภ.ด.ส. 7 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 220/2563 ลว. 24 มิ.ย. 2563 3-5 ก.ค. 2563
4. กำรใช้งำนโปรแกรมตำรำงค ำนวณ เพ่ือกำรจัดท ำบัญชีรำคำประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงฯ รุ่นท่ี 2 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 221/2563 ลว. 24 มิ.ย. 2563 10-12 ก.ค. 2563
5. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

13 วิชำกำรพัสดุ 1. นำงสำวสุกัญญำ สัญพรมรำช นักวิชกำรพัสดุ -

3. กองช่ำง
14 บริหำรงำนช่ำง 1. นำยบุญชอบ  จรจังหรีด นักบริหำรงำนช่ำง 1. กำรจัดเก็บภำษี ตำม พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 และเทคนิคกำรจัดเก็บภำษีฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 531/2562 ลว. 16 ธ.ค. 2562 25-ธ.ค.-62

2. เพ่ือมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนให้แก่ผู้บริหำร ปลัด อปท. ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 241/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 16 ก.ค. 2563
3. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

2. นำงสำววรำภรณ์  กิตติเจริญกูล เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

15 ปฏบัติงำนช่ำงโยธำ 1. นำยทักษ์ดนัย  ยำตะคุ นำยช่ำงโยธำ -

2. นำยธงชัย  สิงหวิสัย นำยช่ำงโยธำ 1. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

4. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
16 สำยงำนบริหำรงำนศึกษำ 1. นำงสุภำวดี สิงหวิสัย นักบริหำรกำรศึกษำ 1. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

17 วิชำกำรศึกษำ 1. นำงสำวมิรันตี  ศิริเมฆำ นักวิชำกำรศึกษำ -

2. นำงสำวณภัทร์ บรรลังค์ ครู 1. กำรพัฒนำสมรรถนะครูปฐมวัยด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ โดยบูรณำกำรนำฏลีลำฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 40/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563 8-9 ม.ค. 2563
2. แผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เช่ือมโยงสู่กำรเชียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองฯ

ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 259/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 28-30 ส.ค. 2563
3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่กำรเรียนรู้โด้ดด้ิวในอนำคต ฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 18-20 ก.ย. 2563

3. นำงปุณมนัส  ทองอ่ิม ครู 1. กำรพัฒนำสมรรถนะครูปฐมวัยด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ โดยบูรณำกำรนำฏลีลำฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 40/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563 8-9 ม.ค. 2563
2. แผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เช่ือมโยงสู่กำรเชียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองฯ

ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 259/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 28-30 ส.ค. 2563
3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่กำรเรียนรู้โด้ดด้ิวในอนำคต ฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 18-20 ก.ย. 2563
4. พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร ส.อบต. พนักงำน อบต. และผู้น ำชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 42/2563 ลว. 3 ก..พ. 2563 18-20 ก.พ. 2563

4. นำงวิภำรัตน์  ชินส ำโรง ครู 1. กำรพัฒนำสมรรถนะครูปฐมวัยด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ โดยบูรณำกำรนำฏลีลำฯ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 40/2563 ลว. 31 ม.ค. 2563 8-9 ม.ค. 2563
2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่กำรเรียนรู้โด้ดด้ิวในอนำคต ฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 334/2563 ลว. 10 ก.ย. 2563 18-20 ก.ย. 2563

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2563
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
หน่วยตรวจสอบภำยใน

18 ตรวจสอบภำยใน 1. นำงสำวฬุริยำ  ชัยวงศ์ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 1. ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินบรรจุใหม่ รุ่นท่ี 43 ค ำส่ัง  อบต.ตูม ท่ี 545/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 19-24 ธ.ค. 2563
2. รู้ลึกข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนตรำวจสอบภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในฯ ค ำส่ัง  อบต.ตูม ท่ี 10/2563 ลว. 9 ม.ค. 2563 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563
3. เทคนิคกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกระทรวงกำรคลัง ด้ำนกำรเบิกจ่ำย กำรบัญชี กำรพัสดุฯ ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 85/2563 ลว. 4 มี.ค. 2563 13-15 มี.ค. 2563
4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน อปท. รุ่นท่ี 1 ค ำส่ัง อบต. ตูม ท่ี 203/2563 ลว. 18 ก.ค. 2563 7-10 ก.ค. 2563
5. สร้ำงระบบเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในหน่วยงำนภำครัฐ ค ำส่ัง อบต.ตูม ท่ี 282/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 7 ส.ค. 2563

จ ำนวนข้ำรำชกำร  ท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรตำมสำยงำนคิดเป็นร้อยละ                          จ ำนวนข้ำรำชกำรท่ีได้รับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรตำมสำยงำน

           จ ำนวนสำยงำนท้ังหมด

15

18

กำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน ปีงบประมำณ 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

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

X 100=

=X 100 83.33
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