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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๔”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล / นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

จํานวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับชมรมพัฒนา
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทําโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๔” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ การใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และ
แนวทางการโอนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกรมบัญชีกลาง โดยได้กําหนดจัดทําโครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ ๑๖ – ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒ นาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และชมรมพัฒนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
โครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าอบรมได้โดยและสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด โดยให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว)
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อํานวยการโครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม
โทรศัพท์ ๐๒-๐๔๑-๔๔๔๙ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ ๐๒-๒๗๖-๕๙๕๗

๒

๓

โครงการฝึกอบรม
เรื่อง
“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๔”
....................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่ ง
ภารกิจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงได้มีการถ่ ายโอนอํานาจหน้าที่ และภารกิจหลายประการเพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถ
ดําเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งในด้านการให้บริการสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้
สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทความพร้อมด้านทรัพยากรชุมชนของท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมใน
รูปแบบต่างๆนั้นต้องเป็นการทํางานแบบพหุภาคี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชน และรัฐ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่
ได้รับถ่ายโอนภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ และเงิน เบี้ ย ความพิ ก าร เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้ างหลั ก ประกั น พื้ น ฐานด้ านการบริ ก ารสาธารณะของรัฐ ภายใต้
บทบั ญ ญั ติของรัฐธรรมนู ญ ที่ ให้ ค วามสํ าคัญ กับการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเน้นย้ําถึงศักดิ์ศ รีและสิท ธิ
มนุษยชน การได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน และการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะโดย
เสมอภาคกัน
นอกจากนั้นการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องดําเนินไปตามวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึงตามพระราช บัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ภารกิจด้าน
การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การจัดสวัสดิการสังคมเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอาจจะเลือกทําตามอํานาจหน้าที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ซึ่งเป็นหลักประการด้านพื้นฐานของการบริการสาธารณของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความสําคัญ
กับคนพิการ โดยเน้นย้ําถึงศักดิ์ศรีและสิทธิ์มนุษยชน การได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันไม่ถูกเลือกปฏิบัติ การมี
สิทธิ์ได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้พิการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทความพร้อมด้าน
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ทรัพยากรชุมชนของท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆนั้นต้องเป็นการทํางานแบบพหุภาคี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนและรัฐ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจแล้ว คือตามนโยบายตามรัฐบาล
ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินเบี้ยความพิการ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และ
รวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดสรรงบประมาณด้านเบี้ยยังชีพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นข้อมูล
ที่ สํ าคั ญ ที่ จะนํ าไปสู่ การพั ฒ นาคุณ ภาพงานด้านสวัส ดิการและการจัดการฐานข้ อมูล ให้ เที่ ยงตรงและน่ าเชื่อ ถือ
ประกอบกับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง โดยกรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยการโอนเข้าบัญชีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนั้น อีกภารกิจหนึ่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนสําคัญในการดําเนินการก็คือ โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบรูณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิตเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือ
ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้
เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้าน
การอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริม สร้างศั กยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ต ามยุท ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุ ท ธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และชมรมพัฒนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้กําหนดนโยบายและผู้อนุมัติโครงการ สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้พิจารณาอนุมัติเทศบัญ ญัติหรือข้อบัญ ญัติงบประมาณและผู้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และ
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ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้นํานโยบายและโครงการ
ไปปฏิบัติ ซึ่งต้องการดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านแนวคิด วิธีการบริหาร
จัดการ ตลอดจนบุคลากรให้พร้อมรับบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาในพื้นที่ได้
อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรดําเนินโครงการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
๒๕๖๔”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๒และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และตามแนวทางหนั ง สื อ สั่ ง การ และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และตามแนวทางหนังสือสั่งการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทคนิคและแนวทางในการใช้
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒และ
หนังสือที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
๒.๓ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ าร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารฯ ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ร ะบบสารสนเทศการจั ด การ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคํานวณอายุของผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามระเบียบ
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิ การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
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๒.๕ เพื่ อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึ งแนวทางการพั ฒ นาศักยภาพการปฏิ บัติงานโครงการบู รณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social Welfare
๒.๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด และสามารพัฒนาการดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒.๗ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสได้
แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น และข้อ มู ล ข่าวสารซึ่ งกั น และกั น พร้อมทั้ งสามารถแก้ไขปั ญ หา และอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๓.๑. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภา/ปลั ด /รองปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด ผู้ อํ า นวยการกองคลั ง ผู้ อํ า นวยการกอง
สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม นั ก วิช าการเงิน และบั ญ ชี ผู้ อํ านวยการสํ านั ก /กองสวั ส ดิ ก ารสั งคม หั วหน้ าฝ่ า ยฯ
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
๓.๒ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและงานสังคม
สงเคราะห์หรือ บุคลากรอื่นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาต
๔. รายละเอียดหลักสูตร
๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิค
และแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment)
๔.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสามารพัฒ นาการ
ดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔.๔ การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตาม พรบ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
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๕. วิธีการจัดกิจกรรม
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ประชุมกลุ่มย่อยและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากร
ผู้รับผิดชอบโดยตรง จากชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย
๖. การรับรองผล
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต่ํากว่า ๘๐% ของระยะเวลา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการเข้าร่วม
โครงการฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๗. ค่าลงทะเบียน
๗.๑ ใช้งบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม เป็นค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับ การฝึ กอบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม , อาหารกลางวัน ,
กระเป๋า, เอกสารประกอบการฝึกอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสถานที่สําหรับจัดอบรม และประกาศนียบัตร
๗.๒ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment)
๘.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด และสามารพัฒนาการดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๘.๔ ผู้ เข้ า ร่วมโครงการฯ มี ค วามเข้ าใจในเรื่องระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน

๘

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. การรับสมัครและการลงทะเบียน
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสํารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครการฝึกอบรม และสําเนา
หลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip ได้ที่
๙.๑ ทางไปรษณีย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๙.๒ ไลน์ไอดี (Line ID)

psc-stou หรือ stou-psc

๙.๓ ทางโทรสาร

๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘

กรุณาชําระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา เมืองทองธานี
ชื่อบัญชี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.

เลขที่บัญชี ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑
ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------

๙

โครงการฝึกอบรม
เรื่อง
“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๔”
จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
วันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
***********************************************************
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม
บรรยาย ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชี พ ผู้ สู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย
บรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเบี้ ย ความพิ ก ารให้ ค นพิ ก ารขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

๑๐

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แล ะระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนว
ทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามโครงการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
สวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข (ฉบับที่ ๔)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด
โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย
บรรยายปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์
ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การตรวจสอบข้อมูลในการบันทึกข้อมูลและวิธีการเปรียบเทียบข้อมูล
ในระบบสารสนเทศกับประกาศเบี้ยยังชีพ เทคนิคการคํานวณเงินตามช่วงอายุ
การคํานวณอายุของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เทคนิคการทําใบสําคัญรับเงินเบี้ย
ยังชีพฯ
โดย อาจารย์ชาญ นพคุณ
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ โดย
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทําประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพ
โดย

อาจารย์ชาญ นพคุณ
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑

กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย
มอบใบประกาศ/ปิดการฝึกอบรม
หมายเหตุ

๑) วิทยากร/ กําหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
............................................................................................................

๑๒

ใบสมัค รเข้าร่ว มโครงการฝึ กอบรม
เรื่อง “การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๔”
จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
สมัครเข้าร่วมเข้าโครงการ
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑. ชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล...........................................................
ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์.....................................................
๒. ชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล...........................................................
ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์.....................................................
๓. ชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล...........................................................
ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์....................................................
ขั้นตอนการสมัคร : กรุณากรอกข้อมูลลงในใบสมัครและส่งมาทาง
Line ID : psc-stou หรือ stou-psc

ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘ หรือ
ทางไปรษณี ย:์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘
วิธีชําระเงิน : ชําระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคานีไ้ ม่รวมค่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น
(ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม) โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.
ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑
(ลงชื่อ).............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(……………...........………………………........)
วันที่………………..………………

๑๓

แบบฟอร์ม การชํา ระเงิน
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๔”
จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว)............................................................นามสกุล..........................................................
ตําแหน่ง........................................................ หน่วยงาน…………………….………………………จังหวัด…………..…..…….............………..
เบอร์โทรศัพท์................................................. โอนค่าลงทะเบียน วันที่......................................... เวลา................................ น.

ติดสําเนาใบนําฝากค่าลงทะเบียนบริเวณนี้
กรุณาระบุวันและเวลาในการนําฝากค่าลงทะเบียนด้วยนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ

ค่าลงทะเบียน : ชําระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวมค่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น
(ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม)
วิธีชําระเงิน : ค่าลงทะเบียนสามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. เลขที่บัญชี ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑
ขั้นตอนการส่งใบชําระเงิน : ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรุณากรอกข้อมูลครบถ้วน และนําหลักฐานการโอน
เงิน (สําเนาใบนําฝาก) ติดลงบนแบบฟอร์มการชําระเงิน จากนั้นส่งเอกสารได้ทาง
Line ID : psc-stou หรือ stou-psc หรือ ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘ หรือ
ทางไปรษณี ย:์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘

