
 

 
 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการด�านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

หลักสูตร  

“การพัฒนาการดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคมและระบบสารสนเทศ 

การจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” 
 

จัดโดย  โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

.................................................................................................................... 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินงานด�านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนับได�ว�าเป นอีกหนึ่ง

ภารกิจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมให�กับประชาชนในท�องถ่ินต�างๆ ด�วยเหตุ

ดังกล�าวจึงได�มีการถ�ายโอนอํานาจหน�าท่ีและภารกิจหลายประการเพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถ

ดําเนินงานด�านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน ท้ังในด�านการให�บริการสวัสดิการ

สังคมและสังคมสงเคราะห�แก�ผู�พิการ ผู�ป4วยเอดส� ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส ผู�ยากไร� และผู�ประสบป5ญหาทางสังคม ให�

สอดคล�องกับศักยภาพและบริบทความพร�อมด�านทรัพยากรชุมชนของท�องถ่ินท่ีมีอยู� ซ่ึงการจัดสวัสดิการสังคมใน

รูปแบบต�างๆนั้นต�องเป นการทํางานแบบพหุภาคี ระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เอกชน ประชาชน และรัฐ 

ท้ังนี้ กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ินได�จัดสรรงบประมาณให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการตามท่ี

ได�รับถ�ายโอนภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล ได�แก� เงินเบ้ียยังชีพ เงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพผู�ป4วยเอดส� 

และคนพิการ เป นต�น เพ่ือสร�างหลักประกันพ้ืนฐานด�านการบริการสาธารณะของรัฐภายใต�บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญท่ีให�ความสําคัญกับการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเน�นย้ําถึงศักด์ิศรีและสิทธิมนุษยชน การได�รับ

ความคุ�มครองท่ีเท�าเทียมกัน และการมีสิทธิ์ได�รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป นสาธารณะโดยเสมอภาคกัน 

 นอกจากนั้นการดําเนินงานด�านต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินยังต�องดําเนินไปตามวิธีการบริหาร

กิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การ

จัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป/ดเผยข�อมูลข�าวสาร รวมถึงการดําเนินการ

ตามระบบสารสนเทศการจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

 โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของประเด็นดังกล�าว ซ่ึงมีความเก่ียวข�องโดยตรงกับผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในฐานะผู�กําหนดนโยบาย

และผู�อนุมัติโครงการ สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในฐานะผู�พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติหรือข�อบัญญัติ

งบประมาณและผู�อนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม และข�าราชการ พนักงานส�วนท�องถ่ินและพนักงานจ�างขององค�กร
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ปกครองส�วนท�องถ่ินในฐานะผู�นํานโยบายและโครงการไปปฏิบัติ ซ่ึงต�องการดําเนินงานให�สอดคล�องกับระเบียบ

การเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบบริการ

ด�านการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ป4วยเอดส�ท่ีอยู�ภายใต�ความรับผิดชอบขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน ท้ังในด�านแนวคิด วิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนบุคลากรให�พร�อมรับบทบาทหน�าท่ีท่ีเพ่ิม

มากข้ึนและสามารถตอบสนองต�อสภาพป5ญหาในพ้ืนท่ีได�อย�างทันท�วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป นไป

ในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินหลักสูตร “การพัฒนาการดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคมและระบบสารสนเทศการจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยัง

ชีพขององค"กรปกครองส$วนท�องถ่ิน” 
 

๒. วัตถุประสงค�  

๒.๑ เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได�รับทราบแนวทางการใช�ระบบสารสนเทศการ

จัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๒.๒ เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ฝBกปฏิบัติการใช�ระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

๒.๓ เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได�รับทราบแนวทางการส�งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นโยบายท่ีเก่ียวข�อง ระเบียบ กฎหมาย เก่ียวกับผู�ป4วยเอดส� ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และ

ระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และมีโอกาสได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข�อมูลข�าวสารซ่ึงกันและกัน  พร�อมท้ังสามารถ

แก�ไขป5ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�ต�อการ

ส�งเสริมการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�อไป 

 

๓. กลุ�มเป6าหมาย  

กลุ�มเปHาหมายประกอบด�วยบุคลากรด�วยบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบด�วย 

๓.๑ ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน/ประธานสภาท�องถ่ิน/สมาชิกสภาท�องถ่ิน/ปลัด/รองปลัด/  

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหน�ากองสวัสดิการสังคม หัวหน�าฝ4ายสวัสดิการสังคม  หัวหน�าสํานักปลัด 

นักพัฒนาชุมชน เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห� ผู�ช�วยนักพัฒนาชุมชน   

ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีพัฒนาชุมชน ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู�ช�วยนักสังคมสงเคราะห� 

๓.๒ บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน  หรือ บุคลากรอ่ืนท่ีผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอนุญาต 
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๔. ระยะเวลาและสถานท่ีอบรม 

 วันท่ี ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐   ณ โรงแรม โฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 

 
๕. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 ๕.๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ประชุมกลุ�มย�อยและฝBกปฏิบัติ โดย

วิทยากรจากชมรมนักพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งประเทศไทย  

๕.๒ การเตรียมการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผู�เข�าอบรมต�องเตรยีมคอมพิวเตอร�โน�ตบุ#คท่ีพร�อมใช�งาน 

และสายต+อพ+วงไฟฟ.ามาเอง เพ่ือใช�ในฝ�กปฏิบัติ รวมท้ังให�จัดเตรียมรหัสผู�ใช�และรหัสผ+านของระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส+วนท�องถ่ินของตนเองและให�เตรียมสําเนา

ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุและผู�พิการประจําป9งบประมาณ ๒๕๖๑ มาด�วย 
 

๖. วิทยากร 

อาจารย�ชัชวาลย� วงศ�สวรรค�  ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

แห�งประเทศไทย  

กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แห�งประเทศไทย 

 

๗. ตัวช้ีวัดโครงการ 

๗.๑ ผู�เข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับฯ แนวทางการใช�ระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๗.๒ ผู�เข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได�ฝBกปฏิบัติการใช�ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข�อมูล

เบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๗.๓ ผู�เข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได�รับทราบแนวทางการส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให�

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นโยบายท่ีเก่ียวข�อง ระเบียบ กฎหมาย เก่ียวกับผู�ป4วยเอดส� ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ

อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และมีโอกาสได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข�อมูลข�าวสารซ่ึงกันและกัน  พร�อมท้ังสามารถแก�ไข

ป5ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�ต�อการ

ส�งเสริมการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�อไป 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ๘.๑ ใช�งบประมาณหน�วยงานต�นสังกัดของผู�เข�าอบรม เป!นค�าลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก�า

ร�อยบาทถ�วน) โดยสามารถเบิกจ�ายได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการฝ2กอบรม และการ
เข�ารับการฝ2กอบรมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด�วย ค�าอาหารว�าง - เครื่องด่ืม, อาหารกลางวัน, 

กระเปQา, เอกสารประกอบการฝBกอบรม, ค�าตอบแทนวิทยากร, ค�าจัดสถานท่ีอบรม และประกาศนียบัตร  

 ๘.๒ ค�าท่ีพัก ค�าพาหนะ ค�าเบ้ียเลี้ยง ให�เบิกจ�ายจากงบประมาณหน�วยงานต�นสังกัดของผู�เข�าอบรม ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

๙. การรับสมัครและการลงทะเบียน 

ผู�ท่ีประสงค�จะเข�ารับการฝBกอบรม สามารถติดต�อสํารองท่ีนั่งพร�อมส�งใบสมัครการฝAกอบรม และสําเนา

หลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip ได�ท่ี 

๙.๑ ทางไปรษณีย� 

โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๙/๙ หมู� ๙ ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

๙.๒ ไลน�ไอดี  politics_stou 

๙.๓ ทาง E-mail politics_stou@hotmail.com 

๙.๔ ทางโทรสาร  ๐๒-๕๐๓-๓๕๗๕ (อัตโนมัติ) 

 >  กรุณาชําระเงินค�าลงทะเบียนผ�านธนาคาร  

 ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย� สาขา เมืองทองธานี  

 ช่ือบัญชี หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน โครงการวิทยาลัยการเมือง 

 เลขท่ีบัญชี ๑๔๗-๐-๒๑๔๑๕-๖ 

>  ติดต�อสอบถามได�ท่ี   ๐๙๔-๒๔๓-๕๖๕๘ , ๐๘๑-๕๖๖-๖๐๘๒ 

  

๑๐. การรับรองผลการฝAกอบรม 

 ผู�เข�าการฝBกอบรมไม�ตํ่ากว�า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได�รับประกาศนียบัตรรับรองผลการ

ฝBกอบรมจากโครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการด�านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

หลักสูตร  

“การพัฒนาการดําเนินงานด�านสวัสดิการสังคมและระบบสารสนเทศ 

การจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” 
 

จัดโดย  โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

*********************************************************** 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐   

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม 
 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   พิธีเปUดการอบรม 

โดย ผู�ช+วยศาสตราจารย� ดร.ธนศกัดิ์ สายจําปา 

     ผู�อํานวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง 

สาขาวิชารัฐศาสตร� 

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   บรรยายเรื่อง ป5ญหาและแนวทางการปฏิบัติในการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  

ผู�พิการ ผู�ป4วยเอดส� ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

โดย   อาจารย�ชัชวาลย� วงศ�สวรรค�  

ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

แห�งประเทศไทย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.  ฝBกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพ

ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

โดย   อาจารย�ชัชวาลย� วงศ�สวรรค�  

ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

แห�งประเทศไทย        

  กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส+วนท�องถ่ิน  

  แห+งประเทศไทย 

 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง ป5ญหาการทํางานด�านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สร�างเครือข�าย

งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน การสัมมนา ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีและ

ภารกิจ ในงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

โดย  อาจารย�ชัชวาลย� วงศ�สวรรค�  

ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

แห�งประเทศไทย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   สัมมนาสรุปป5ญหา ข�อเสนอแนะ 

โดย  ชมรมพัฒนาชุมชน องค�กรปกครองส+วนท�องถ่ิน แห+งประเทศไทย 

มอบใบประกาศ/ปUดการฝBกอบรม 

โดย  ผู�ช+วยศาสตราจารย� ดร.ธนศกัดิ์ สายจําปา 

     ผู�อํานวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง 

สาขาวิชารัฐศาสตร� 

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

หมายเหตุ  ๑) วิทยากร/ กําหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

   ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว�าง 

............................................................................................................ 


