
 

 

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๒๔/ พิเศษ ๑๖๕/๒๕๖๐      สาขาวชิานิเทศศาสตร 

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
 

               ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง   ขอเชิญเขารวมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ 

 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมืออาชีพ” 
 

 เรยีน  นายกองคการบริหารสวนตําบล / นายกเทศมนตรี ทุกแหง   

สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการฝกอบรมและกําหนดการ     จํานวน  ๑  ชุด 

   ๒. เอกสารประกอบตางๆ ไดแก ใบสมัคร, แบบฟอรมการชําระเงิน  จํานวน  ๑  ชุด   
 

 ดวยศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกับสํานักงาน

ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมพัฒนาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย ไดจัดทําโครงการ “การ

พัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมือ

อาชีพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบแนวทางและฝกปฏิบัติการใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกไขขอมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพื่อปองกันการจายเงินเบี้ยยังชีพที่ซ้ําซอน รวมถึงรบัทราบ

แนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  

ในการนี้ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม ขอเรียนเชิญผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขาราชการ และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมอบรม โดยมคีาลงทะเบียนการฝกอบรม ทานละ ๓,๙๐๐ 

บาท (สามพันเการอยบาทถวน) รายละเอียดตามโครงการฝกอบรมที่สงมาดวย 

ทั้งนี้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการ และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สามารถเขาอบรมไดโดยไมถือเปนวันลาและสามารถเบิกคาใชจายจากตนสังกัดได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ขอ ๒๘ (๑) วาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมที่หนวยงานอ่ืนของรฐัจัด โดยใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามที่หนวยงานผูจัดเรียกเก็บ   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม 

โทรศัพท ๐๒-๐๔๑-๔๔๔๙ โทรสาร (อัตโนมติั) ๐๒-๒๗๖-๕๙๕๗ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (รองศาสตราจารย ดร. วิทยาธร ทอแกว) 

ผูอํานวยการศนูยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมืออาชีพ” 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รวมกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

และชมรมพัฒนาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

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

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินงานดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนับไดวาเปนอีกหนึ่ง

ภารกิจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมใหกับประชาชนในทองถ่ินตางๆ ดวยเหตุ

ดังกลาวจึงไดมีการถายโอนอํานาจหนาที่และภารกิจหลายประการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

ดําเนินงานดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ท้ังในดานการใหบริการสวัสดิการ

สังคมและสังคมสงเคราะหแกผูพิการ ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูประสบปญหาทางสังคม ให

สอดคลองกับศักยภาพและบริบทความพรอมดานทรัพยากรชุมชนของทองถ่ินที่มีอยู ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมใน

รูปแบบตางๆนั้นตองเปนการทํางานแบบพหุภาคี ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน ประชาชน และรัฐ 

ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามที่

ไดรับถายโอนภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล ไดแก เงินเบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

และคนพิการ เปนตน เพื่อสรางหลักประกันพ้ืนฐานดานการบริการสาธารณะของรัฐภายใตบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญที่ใหความสําคัญกับการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเนนย้ําถึงศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน การไดรับ

ความคุมครองทีเ่ทาเทียมกัน และการมีสิทธิ์ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะโดยเสมอภาคกัน 

 นอกจากนั้นการดําเนินงานดานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังตองดําเนินไปตามวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การ

จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร รวมถึงการดําเนินการ

ตามระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของประเด็นดังกลาว ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผู

กําหนดนโยบายและผูอนุมัติโครงการ สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ

หรือขอบัญญัติงบประมาณและผูอนุมัติจายขาดเงินสะสม และขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูนํานโยบายและโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งตองการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

ระเบียบการเบิกจายคาใชจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา

ระบบบริการดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสท่ีอยูภายใตความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งในดานแนวคิด วิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนบุคลากรใหพรอมรับ

บทบาทหนาที่ที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองตอสภาพปญหาในพื้นที่ไดอยางทันทวงที มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรดําเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมืออาชีพ” 
 

๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดรับทราบเทคนิคและแนวทางในการใชระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานขอมูลเบ้ียยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๒ เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ฝกปฏิบัติการใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขขอมูลที่ผิดพลาดเคลื่อน เพ่ือปองกันการจายเงินเบี้ยยังชีพที่ซ้ําซอน 

๒.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ไดรับทราบพรอมทั้งฝกปฏิบัติการบันทึกขอมูล วิธีการบันทึกและแกไข

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการบันทึกขอมูลของระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ทั้งสามารถแกไขปญหา และอุปสรรคในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตใชขอมูลของระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพมาปรับใชในการทํางานเรื่อง

เบี้ยยังชีพและการรายงานผลการดําเนินงานถูกตองและแมนยํา อันจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการ

สงเสริมการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

๓. กลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมายประกอบดวยบุคลากรดวยบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

๓.๑.  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหนากองสวัสดิการสังคม หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม  

นักพัฒนาชุมชน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน เจาหนาที่พัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห ผูชวยนักพัฒนาชุมชน   

ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ผูชวยนักสังคมสงเคราะห  

๓.๒ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูรับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน หรือ บุคลากร

อ่ืนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหเปนผูบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศและผูบริหารองคกรปก

คองสวนทองถ่ินอนุญาต 
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๔. ระยะเวลาและสถานท่ีอบรม 

 รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอน

เวนชั่น เซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

รุนที่ 2 ระหวางวันท่ี 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอน

เวนชั่น เซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

๕. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 ๕.๑ บรรยาย อภิปราย ประชุมกลุมยอยและฝกปฏิบัติ โดยวิทยากรจากชมรมพัฒนาชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย  

๕.๒ การเตรียมการเขารวมโครงการฯ ผูเขารวมโครงการฯ ตองเตรียมคอมพิวเตอรโนตบุคที่พรอมใช

งาน และสายตอพวงไฟฟามาเอง เพื่อใชในฝกปฏิบัติ รวมทั้งใหจัดเตรียมรหัสผูใช และรหัสผานของระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเองและใหเตรียมไฟล

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุและผูพิการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ มาดวย 

5.3 ใหนําแบบรับลงทะเบียนของผูมีสิทธิรับเงินที่มาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุและผูพิการ 

มาพรอมดวย เพื่อใชประกอบในการปฏิบตักิารบันทึกขอมูลจริงและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นพรอมทันท ี

 

๖. วิทยากร 

อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค  ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

แหงประเทศไทย 

อาจารยชาญ  นพคุณ ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

อุบลราชธานี 

กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงประเทศไทย 

๗. ตัวชี้วัดโครงการ 

๗.๑ ผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฯ แนวทางการใชระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานขอมูลเบ้ียยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๗.๒ ผูเขารวมโครงการฯ ไดฝกปฏิบัติการใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและการพัฒนาคุณภาพงานดานการจัดการขอมูลเบ้ียยังชีพที่ถูกตองและรวดเร็วในการ

ตรวจสอบขอมูลพรอมทั้งปองกันการจายเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาด 

๗.๓ ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับทราบพรอมท้ังฝกปฏิบัติการบันทึกขอมูล วิธีการบันทึกและแกไขปญหาท่ี

เกิดขึ้นในการบันทึกขอมูลของระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  พรอมทั้งสามารถแกไขปญหา และอุปสรรคในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังนําขอมูลของระบบสารสนเทศเบ้ียยังชีพมาปรับใชในการทํางานเรื่องเบี้ยยัง
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ชีพและการรายงานผลขอมูลที่ถูกตองและแมนยํา อันจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการสงเสริมการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ๘.๑ ใชงบประมาณหนวยงานตนสังกัดของผูเขาอบรม เปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเกา

รอยบาทถวน) โดยสามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ

เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย คาอาหารวาง - เครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน, 

กระเปา, เอกสารประกอบการฝกอบรม, คาตอบแทนวิทยากร, คาสถานที่สําหรับจัดอบรม และประกาศนียบัตร  

 ๘.๒ คาที่พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกจายจากงบประมาณหนวยงานตนสังกัดของผูเขาอบรม ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙. การรับสมัครและการลงทะเบียน 

ผูที่ประสงคจะเขารับการฝกอบรม สามารถติดตอสํารองที่นั่งพรอมสงใบสมัครการฝกอบรม และสําเนา

หลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip ไดที ่

๙.๑  ทางไปรษณีย 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมอืงและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ๙/๙ หมู ๙ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

๙.๒  ไลนไอด ี  STOU-PSC 

๙.๓  ทางโทรสาร ๐๒-๐๘๑-๘๓๑๙ 

 กรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร  

 ธนาคารกรุงไทย บัญชอีอมทรัพย สาขา เมืองทองธานี  

 ชื่อบญัช ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม  

              เลขท่ีบัญช ี  ๑๔๗–๐–๒๐๒๔๔–๑  

 ติดตอสอบถามไดท่ี ๐๖๔-๘๘๔-๒๖๖๔, ๐๙๔-๒๔๓-๕๖๕๘ 

๑๐. การรับรองผลการฝกอบรม 

 ผูเขารวมโครงการฯ ไมต่ํากวา ๘๐% ของระยะเวลา จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการเขารวม

โครงการฯ จากศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กําหนดการ 

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมืออาชีพ” 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รวมกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

และชมรมพัฒนาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

รุนท่ี 1 ระหวางวันที่ 8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  

โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

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

8 กันยายน 2560   

08.3๐ - 10.๐๐ น.  ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม 

10.00 - 10.30 น.            พิธีเปดและบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมของ

รัฐบาล โดย ทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานหีรือผูแทน 

10.30 – 12.0๐น.  บรรยายเรื่องระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัต ิในการบันทึกและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผูพิการผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และแนวทาง ตลอดจนเทคนิคในการแกไขปญหาตางๆที่เก่ียวของในการ

ปฏิบัตกิารบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ 

  โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยัง    

 ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศและการ

แกไขปญหาในการบันทึกขอมูล  

โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 
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อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ีและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองคกร

 ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

9 กันยายน 2560 

09.00-12.00 น.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล

เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตรวจสอบขอมูลในการบันทึก

ขอมูลและวิธีการเปรียบเทียบขอมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบ้ียยังชีพ  

โดย  

อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ีและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองคกร

 ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล

เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตรวจสอบขอมูลในการบันทึก

ขอมูลและวิธีการเปรียบเทียบขอมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบ้ียยังชีพ 

(ตอ) 

โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

อาจารยชาญ นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ีและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองคกร

 ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

10 กันยายน  ๒๕๖๐ 

09.00 – 12.0๐น.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล

เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตรวจสอบขอมูลในการบันทึก

ขอมูลและวิธีการเปรียบเทียบขอมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบ้ียยังชีพ 

การปรับปรุงประกาศและการสรุปยอดขอมูลผูสิทธิใหตรงตามประกาศในระบบ

และในยอดที่รายงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ีและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองคกร

 ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

    มอบใบประกาศ/ปดการฝกอบรม 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

หมายเหตุ ๑) วิทยากร/ กําหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕น. และ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

............................................................................................................ 
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กําหนดการ 

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมืออาชีพ” 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รวมกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

และชมรมพัฒนาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  

โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

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

10 กันยายน 2560   

0๙.3๐ – 1๒.๐๐ น.  ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

1๓.00 – 1๓.30 น.            พิธีเปดและบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมของ

รัฐบาล โดย ทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีหรือผูแทน 

1๓.30 – 1๕.00 น. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบ้ียยัง    

 ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศและการ

แกไขปญหาในการบันทึกขอมูล  

โดย อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ีและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องคกร   

ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

1๕.00 – 16.๓๐น.  บรรยายเรื่องระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัต ิในการบันทึกและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผูพิการผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และแนวทาง ตลอดจนเทคนิคในการแกไขปญหาตางๆที่เก่ียวของในการ

ปฏิบัติการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเบ้ียยังชีพ 

  โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 
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อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชมุชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ีและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองคกร   

ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

11 กันยายน 2560 

09.00-12.00 น.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล

เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตรวจสอบขอมูลในการบันทึก

ขอมูลและวิธีการเปรียบเทียบขอมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบ้ียยังชีพ  

โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ีและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล

เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตรวจสอบขอมูลในการบันทึก

ขอมูลและวิธีการเปรียบเทียบขอมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบ้ียยังชีพ 

(ตอ) 

โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ี 

กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น                           

 แหงประเทศไทย 

12 กันยายน  ๒๕๖๐ 

09.00 – 12.0๐น.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล

เบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตรวจสอบขอมูลในการบันทึก

ขอมูลและวิธีการเปรียบเทียบขอมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบ้ียยังชีพ 

การปรับปรุงประกาศและการสรุปยอดขอมูลผูสิทธิใหตรงตามประกาศในระบบ

และในยอดที่รายงานของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

อาจารยชาญ   นพคุณ 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดอบุลราชธาน ี 

กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น                           

 แหงประเทศไทย 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑3.๐๐ - ๑6.3๐ น.  บรรยายเรื่องระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัต ิในการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผูพิการผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแนวทาง ตลอดจน

เทคนิคในการแกไขปญหาตางๆที่เก่ียวของ และสรุปปญหาขอเสนอแนะ 

  โดย อาจารยชัชวาลย วงศสวรรค 

ประธานชมรมพฒันาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงประเทศไทย 

    มอบใบประกาศ/ปดการฝกอบรม 

 

หมายเหตุ ๑) วิทยากร/ กําหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕น. และ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

............................................................................................................ 
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ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 
 

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมืออาชีพ” 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รวมกับสํานักงานทองถิ่นจงัหวัดอุบลราชธาน ีและชมรมพัฒนาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
 

 

1. ชื่อผูเขารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 

 ตําแหนง........................................................... หนวยงาน………………………………………จังหวัด…………..…..…….............…… 

หมายเลขโทรศัพท................................................................ อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม    
  

2. ชือ่ผูเขารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 

 ตําแหนง........................................................... หนวยงาน………………………………………จังหวัด…………..…..…….............…… 

หมายเลขโทรศัพท................................................................. อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัต ิ  เจ   มุสลิม     
 

3. ชื่อผูเขารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 

 ตําแหนง........................................................... หนวยงาน………………………………………จังหวัด…………..…..…….............…… 

หมายเลขโทรศัพท.................................................................. อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม   

                                                   

  (ลงชื่อ).............................................................ผูแจงรายชื่อ 

                                                                     (……………...........………………………........) 

                                             วันที…่……………..……………… 

ขั้นตอนการสมัคร  :  กรุณากรอกขอมูลลงในใบสมัครและสงมาทาง  

Line ID : STOU-PSC หรือ  

ทางโทรสาร: ๐๒-๐๘๑-๘๓๑๙ หรือ 

ทางไปรษณีย: ศูนยวจิัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

๙/๙ หมู ๙ ถนนแจงวัฒนะ ตาํบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

แจงการสงเอกสาร / ติดตอสอบถามฝายอบรม : ๐๖๔-๘๘๔-๒๖๖๔, ๐๙๔-๒๔๓-๕๖๕๘ 

วิธีชําระเงิน   :   ชําระคาลงทะเบียนทานละ ๓,๙๐๐ (สามพันเการอยบาทถวน) ราคานีไ้มรวมคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหารเย็น 

(ใบเสร็จคาลงทะเบียนไดรบัในวนัฝกอบรม) โดยโอนเขาบัญชีออมทรัพย  

  ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธาน ี  

  ชื่อบัญช ี  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม  
               เลขท่ีบัญช ี  ๑๔๗–๐–๒๐๒๔๔–๑  
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แบบฟอรมการชําระเงนิ 
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการประยุกตใชระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมืออาชีพ” 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รวมกับสํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ีและชมรมพัฒนาชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 

 
ชื่อผูเขารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................นามสกุล................................................................... 

ตําแหนง........................................................... หนวยงาน…………………………………………………จังหวัด…………..…..…….............………..

เบอรโทรศัพท................................................. โอนคาลงทะเบียน วันที.่........................................ เวลา......................... น. 

 
 

 

 

 

ติดสําเนาใบนําฝากคาลงทะเบียนบริเวณนี ้

กรุณาระบุวันและเวลาในการนําฝากคาลงทะเบยีนดวยนะคะ 

ขอบพระคุณคะ 

 
 
 
 

คาลงทะเบียน  : ชําระคาลงทะเบียนทานละ ๓,๙๐๐ (สามพันเการอยบาทถวน) ราคานีไ้มรวมคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหารเย็น  

  (ใบเสร็จคาลงทะเบียนไดรบัในวนัฝกอบรม)  

วิธีชําระเงิน   :    คาลงทะเบียนสามารถโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรพัย ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธาน ี

  ชื่อบัญช ี  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม  
               เลขท่ีบัญช ี  ๑๔๗–๐–๒๐๒๔๔–๑  

ขั้นตอนการสงใบชําระเงิน :  ผูสมัครเขารับการอบรมกรุณากรอกขอมูลครบถวน และนําหลักฐานการโอนเงิน (สําเนาใบนําฝาก) ติดลงบน

แบบฟอรมการชําระเงนิ จากนัน้สงเอกสารไดทาง  

Line ID : STOU-PSC หรือ  

ทางโทรสาร: ๐๒-๐๘๑-๘๓๑๙ หรือ  

ทางไปรษณีย: ศูนยวจิัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

๙/๙ หมู ๙ ถนนแจงวัฒนะ ตาํบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

แจงการสงเอกสาร / ติดตอสอบถามฝายอบรม : ๐๖๔-๘๘๔-๒๖๖๔, ๐๙๔-๒๔๓-๕๖๕๘ 
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