
 

การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. ปีงบประมาณ 2562 

ที ่ สายงาน ชื่อต าแหน่ง ชื่อเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 บริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น นายอนุชา   
   จินดาวณิชย ์

  

  นักบริหารงานท้องถิ่น น.ส.ศิริพร  
      ศิรินรเศรษฐ์ 

  

2 บริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป นายอัครพล 
     กุศลสร้าง 

  

3 บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง น.ส.อโณทัย  
     ทองสุข 

  

4 เลขานุการและจัดการงาน
ทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป น.ส.กนกกรณ์   
     สังฆบุญ 

  

5 การเจ้าหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล นางส าราญ 
    สุมานิต 

  

6 วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

น.ส.ปิยะฉัตร 
    ธรรมประสม 

  

7 นิติการ นิติกร นางนิตา 
     สัมภวคุปต ์

  

8 ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.วรรณ์วสิา    
    ยวงสาย 

  

9 ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา นายพีระ   
    มหาพราหมณ์ 

  

10 ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

นายสาโรจน์   
     บุญปัด 

  

11 งานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ น.ส.กมลชนกภรณ์ 
     โฉมบุตร 

  

 

อบต.บางเดื่อ มีข้าราชการทั้งหมด 11  สายงาน  เข้ารับการอบรม 11 สายงาน คิดเป็นร้อยละ 

                                 11x100  = 100 
                                     11 



 

ที ่ สายงาน ช่ือต าแหน่ง ช่ือเจ้าหน้าที ่ เรื่อง/หลักสูตร วันท่ี สถานท่ี 
1 บริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น นายอนุชา  

     จินดาวณิชย์ 
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจดัการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นและระบบดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2562 จัดโดย สปสช.
เขต 4 สระบรุ ี

25 ธ.ค.61 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความรู้
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี และการด าเนินการทางวินัยในการบริหารงานของ 
อปท. “ปฏิบัติราชการอย่างไร ใหป้ลอดภัยจากความรับผดิ
ทางละเมดิและความผิดทางวินัย” จัดโดย ม.สวนดสุิต 

รุ่นที่ 6 วันท่ี 
11-14 ม.ค.62 

โรงแรมเจรญิธานี จ.ขอนแก่น 

    ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย สนง.รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ 

22 ก.พ.62 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    โครงการขับเคลื่อนคณุธรรมความโปร่งใสข้าราชการ และ
เครือข่ายประชารัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 จัดโดย ส านักงานจังหวัดฯ 

 12 ก.ค.62 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้นับสนนุ และผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ ประเภท ค จัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 7 (สระบรุี) 

14 ส.ค.62 
 

โรงแรมแคนทารี ่

    ประชุมตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานและบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแล
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (LTC) 

30 ส.ค.62 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  
 

    โครงการสร้างกลไกในการแกไ้ขปญัหาความขดัแย้งการ
เลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสรา้งความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิง
สมานฉันท์แก่เจ้าหน้าท่ีผูด้ าเนินการเลือกตั้ง จัดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

5-6 ก.ย.62 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์
 



ที ่ สายงาน ช่ือต าแหน่ง ช่ือเจ้าหน้าที ่ เรื่อง/หลักสูตร วันท่ี สถานท่ี 
    โครงการฝึกอบรมของ อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดโดย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  

รุ่นที่ 23 
12-14 ก.ย.62 

 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์ กรุงเทพฯ 

2 บริหารงานท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น น.ส.ศิริพร   
     ศิรินรเศรษฐ์ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมลูเพื่อการ
บริหารงานของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

รุ่นที่ 13 วันท่ี 
28-29 ม.ค.62 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

    โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รุ่นที่ 6 วันท่ี 
25-27 มี.ค.62 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ 

    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบยีบใหม่ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563” จัดโดย สถาบันบริการวิชาการแห่ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

รุ่นที่ 1 
15-16 มิ.ย.62 

โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ซักซอ้มการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ของ อปท.และการจัดท างบประมาณ
ด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปี 2563 
ภายใต้ระเบียบใหม่และหนังสือซักซ้อมประจ าปี 2563” จัด
โดย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รุ่นที่ 1 
19-21 ก.ค.62 

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (รังสิต)  
จ.ปทุมธานี 

    การประชุมเชิงวิชาการด าเนินงานตามแผนจัดการขยะมลู
ฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 จัดโดย 
ส านักงานทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 ส.ค.62 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

 
 
 

  
 

    

   
 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ สายงาน ช่ือต าแหน่ง ช่ือเจ้าหน้าที ่ เรื่อง/หลักสูตร วันท่ี สถานท่ี 
3 บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป นายอัครพล 

     กุศลสร้าง 
การฝึกอบรม “การใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการ
บริการที่พักตามมาตรฐานสากล จดัโดย ศาลากลางฯ 

10 ต.ค.61 ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลาง
จังหวัดฯ 

    ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจดัการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นและระบบดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2562 

25 ธ.ค.61 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    สัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมอืง จัดโดย สนง.กกต.
จังหวัดฯ 

10 ก.ค.62 
 

โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    ประชุมตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานและบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแล
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง (LTC) 

30 ส.ค.62 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  
 



 

 

ที ่ สายงาน ช่ือต าแหน่ง ช่ือเจ้าหน้าที ่ เรื่อง/หลักสูตร วันท่ี สถานท่ี 
4 บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง น.ส.อโณทัย   

     ทองสุข 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์”ส าหรับ 
อปท. จัดโดย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ 

รุ่นที่ 2 วันท่ี 
25-26 ต.ค.61 

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ห้อง M 

    ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจดัการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นและระบบดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2562 จัดโดย สปสช.
เขต 4 สระบรุ ี

25 ธ.ค.61 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมลูเพื่อการ
บริหารงานของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

รุ่นที่ 13 วันท่ี 
28-29 ม.ค.62 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจดัท ารายงาน
ส ารวจสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (การจัดท า
รายงานตามแบบ อปท.-สท.1 อปท.-สท.2 และ อปท.-สท.3) 
ของ อปท. และการตรวจสอบงบการเงินระหว่างระบบมือ
และระบบ e-laas พร้อมกลยุทธ์การแก้ไขข้อผดิพลาดจาก
การปฏิบัติงานในระบบ (e-laas) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี

รุ่นที่ 5 
14-16 มิ.ย.62 

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด ์
จ.นครราชสีมา 

    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูรรูล้ึกกฎหมาย 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง พร้อมการใช้โปรแกรมประยกุต์ในการจัดท าฐานข้อมลูผู้
เสียภาษี การค านวณภาษี และการประมาณการรายได้การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จัดโดย ส านกับริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

รุ่นที่ 6 
3-5 ก.ค.62 

โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิก คอนเวนช่ัน 
จ.ชลบุร ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ สายงาน ช่ือต าแหน่ง ช่ือเจ้าหน้าที ่ เรื่อง/หลักสูตร วันท่ี สถานท่ี 
    โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่า
บ้าน” จัดโดย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ 

12-14 ก.ค.62 อยุธยาซิตี้พารค์ 

    ประชุมตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานและบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแล
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (LTC) 

30 ส.ค.62 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  
 

5 นิติการ นิติกร น.ส.นิตยา   
     อุดทา 

โครงการขับเคลื่อนคณุธรรมความโปร่งใสข้าราชการ และ
เครือข่ายประชารัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 จัดโดย ส านักงานจังหวัดฯ 

 12 ก.ค.62 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์



 

ที ่ สายงาน ช่ือต าแหน่ง ช่ือเจ้าหน้าที ่ เรื่อง/หลักสูตร วันท่ี สถานท่ี 
6 การเจ้าหน้าที ่ นักทรัพยากรบุคคล น.ส.ส าราญ 

     หาญบุ่งคล้า 
โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  
ระยะที่ 2 จัดโดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

รุ่นที่ 6  
4-6 ธ.ค.61 

โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ 

    โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานด้านประกันสังคม 
ประจ าปี 2562 จัดโดย ประกันสังคมจังหวัดฯ 

รุ่นที่ 2 
6 มิ.ย.62 

ศาลากลางจังหวัดฯ 

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสรมิความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จัดโดย กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

รุ่นที่ 5  
 14-15 ส.ค.62 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์ กรุงเทพฯ 

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 จัดโดย ส านักงานส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดฯ (วิทยากรครู ก.) 

27-29 ส.ค.62 อยุธยาซิตี้พารค์ ช้ัน 2 
The Hall Convention Center  

7 ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ น.ส.วรรณ์วสิา   
     ยวงสาย 

โครงการอบรมหลักสูตร “การเพิม่ศักยภาพงานธุรการยุคใหม่
ให้ทันต่อความเปลีย่นแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ 
การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบ
หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และการน าเรื่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท.” จัดโดย ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา 

รุ่นที่ 6 วันท่ี  
15-17 ก.พ.62 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซติี้  
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ี

8 เลขานุการและจัดการงาน
ทั่วไป 

นักจัดการงานท่ัวไป น.ส.กนกกรณ ์
     สังฆบุญ 

ฝึกอบรมหลักสตูร “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี อปท.ใน
การเก็บรวบรวม ขนส่งและก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน” 
จัดโดย อบจ.อย. 

18 ธ.ค.61 โรงแรมวรบุร ี

    ประชุมเชิงวิชาการกลไกการสร้างเครือข่ายท าความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม จัดโดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดัฯ 

 15 ก.พ.62 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    การประชุมเชิงวิชาการด าเนินงานตามแผนจัดการขยะมลู
ฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 จัดโดย 
ส านักงานทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 ส.ค.62 โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์



 

 

ที ่ สายงาน ช่ือต าแหน่ง ช่ือเจ้าหน้าที ่ เรื่อง/หลักสูตร วันท่ี สถานท่ี 
9 นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
น.ส.ปิยะฉตัร 
     ธรรมประสม 

โครงการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รุ่นที่ 6 วันท่ี 
25-27 มี.ค.62 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ 

    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบยีบใหม่ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563” จัดโดย สถาบันบริการวิชาการแห่ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

รุ่นที่ 1 
15-16 มิ.ย.62 

โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์

    โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ซักซอ้มการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ของ อปท.และการจัดท างบประมาณ
ด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจ าปี 2563 
ภายใต้ระเบียบใหม่และหนังสือซักซ้อมประจ าปี 2563” จัด
โดย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รุ่นที่ 1 
19-21 ก.ค.62 

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (รังสิต)  
จ.ปทุมธานี 

10 ปฏิบัติงานพัสด ุ เจ้าพนักงานพัสด ุ น.ส.กมลชนกภรณ ์
     โฉมบุตร 

โครงการฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ค่าเช่า
บ้าน” จัดโดย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ 

12-14 ก.ค.62 อยุธยาซิตี้พารค์ 

11 ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา นายพีระ  
    มหาพราหมณ ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์”ส าหรับ 
อปท.จัดโดย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ 

รุ่นที่ 2 วันท่ี 
25-26 ต.ค.61 

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ห้อง M 

12 ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

นายสาโรจน ์
   บุญปัด 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ
บางปะหัน “การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภยัในอาคาร” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางปะหัน 

 5-7 ส.ค.2562 ที่ว่าการอ าเภอบางปะหัน และ
โรงเรียนบางปะหัน 


