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เร่ือง   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และการเตรยีมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” 

 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล / นายกเทศมนตรี ทกุแห่ง   
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   จํานวน  ๑  ชุด 
    
 ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดทําโครงการ
ฝึกอบรม เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อม
การบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียม
ความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตาม พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามร่างแผนกระจายอํานาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ให้ อปท.ทั้ง ๗ ภารกิจ และทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ การใช้ระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และแนวทางการโอนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกรมบัญชีกลาง ได้กําหนด
จัดทําโครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ ๑ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 ทั้งน้ี ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าอบรมได้โดยและสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด โดยให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม 
โทรศัพท์ ๐๒-๐๔๑-๔๔๔๙ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ ๐๒-๒๗๖-๕๙๕๗ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. วทิยาธร ทอ่แก้ว) 

ผู้อํานวยการโครงการ 
 



  ๒ 

 
 

 

 



  ๓ 
 

 

 

โครงการฝึกอบรม 

เรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรยีมความ

พร้อมการบรหิารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกหน่ึงภารกิจสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มี
การถ่ายโอนอํานาจหน้าที่และภารกิจหลายประการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานด้าน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งในด้านการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและบริบทความพร้อมด้านทรัพยากรชุมชนของท้องถิ่นที่มีอยู่ 

นอกจากน้ันการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องดําเนินไปตามวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึงตามพระราช บัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ภารกิจด้าน
การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การจัดสวัสดิการสังคมเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และอาจจะเลือกทําตามอํานาจหน้าที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ซึ่งเป็นหลักประการด้านพ้ืนฐานของการบริการสาธารณของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความสําคัญ
กับคนพิการ โดยเน้นยํ้าถึงศักด์ิศรีและสิทธ์ิมนุษยชน การได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันไม่ถูกเลือกปฏิบัติ การมี
สิทธ์ิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้พิการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ดังน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีภารกิจเก่ียวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆน้ันต้อง
เป็นการทํางานแบบพหุภาคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนและรัฐ ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามท่ีได้รับถ่ายโอนภารกิจ
แล้ว คือตามนโยบายตามรัฐบาล ได้แก่ เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินเบ้ีย
ความพิการ 

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๒และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เพื่อแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และ



  ๔ 
รวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินด่วนที่สุดที่มท๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๒  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การ

ดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี

ความสําคัญเป็นอย่างมากในการจัดสรรงบประมาณด้านเบ้ียยังชีพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นข้อมูล

ที่สําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานด้านสวัสดิการและการจัดการฐานข้อมูลให้เที่ยงตรงและน่าเช่ือถือ 

ประกอบกับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) เป็นความร่วมมือระหว่างกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมการปกครอง โดยกรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยการโอนเข้าบัญชีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้กําหนดนโยบาย

และผู้อนุมัติโครงการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ

งบประมาณและผู้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้นํานโยบายและโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งต้องการดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบบริการด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านแนวคิด วิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนบุคลากรให้พร้อมรับบทบาทหน้าที่ที่เพ่ิมมาก

ขึ้นและสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรดําเนินโครงการ “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอน

ภารกิจ” 

๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตาม พระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงานสวัสดิการสังคม 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับ

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ . ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม และตามแนวทางหนังสือสั่งการ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และตามแนวทางหนังสือสั่งการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ



  ๕ 
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนที่สุดที่ มท๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

และหนังสือที่เก่ียวข้องและแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 

๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคํานวณอายุของผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามระเบียบ 

๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการ

ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social Welfare 

๒.๗ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบ กฎหมาย และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง และมีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน  พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการ

ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๓.๑.  ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก

สภา/ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสํานักปลัด ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อํานวยการสํานัก/กองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายฯ  

นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา

ชุมชน ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  



  ๖ 
๓.๒ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและงานสังคม

สงเคราะห์หรือ บุคลากรอ่ืนที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาต 

๔. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิค

และแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๒ การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) 

 ๔.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสามารพัฒนาการ

ดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๔ การต้ังงบประมาณเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตาม พรบ. วิธีการ

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 

 ๔.๕ การเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตาม พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงานสวัสดิการสังคม 

๕. วิธีการจัดกิจกรรม 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ประชุมกลุ่มย่อยและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากร
ผู้รับผิดชอบโดยตรงจากชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
๖. การรับรองผล 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ตํ่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการเข้าร่วม

โครงการฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๗. ค่าลงทะเบียน 

 ๗.๑ ใช้งบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม เป็นค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับ การฝึ กอบ รมของเจ้ าห น้ าที่ ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๕๗  เบิ ก ได้ เต็ ม จํ าน วน  (ออก ใบ เสร็ จ รับ เงิน โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง - เครื่องด่ืม, อาหารกลางวัน, กระเป๋า, เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสถานที่สําหรับจัดอบรม และประกาศนียบัตร  
 ๗.๒ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 



  ๗ 
๘. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับฯ ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับ

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๘.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment)  

๘.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิด และสามารพัฒนาการดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๘.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๙. การรับสมัครและการลงทะเบียน 

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสํารองที่น่ังพร้อมส่งใบสมัครการฝึกอบรม 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 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  ๘ 

 
โครงการฝึกอบรม 

เรื่อง  “การบรูณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรยีม

ความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” 
 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

วันที่ ๑ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕   
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม 

- บรรยาย ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการ
จ่ายเงินเบ้ียยังชีพปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์

ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 
 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - บรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการ

ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน



  ๙ 
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนว
ทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข (ฉบับที่ ๔) 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  - บรรยายเรื่อง 
 ๑. แนวทางการรับลงทะเบียนประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕และงบประมาณ 

๒๕๖๖ ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการและเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนและรับเงินได้หรือไม่และต้องดําเนินการตรวจสอบ
แบบไหน 

 ๒. แนวทางการการแสดงตน การยืนยันบัญชี ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ต้องดําเนินการอย่างไร 

 ๓ . การเตรียมความพร้อม ในการลงทะเบียน หากในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นหน่วยงานขอรับงบประมาณ
โดยตรงจากสํานักงบประมาณ  ต้องรับลงทะเบียนแบบไหน  และต้องต้ัง
งบประมาณแบบไหน 

 ๔. บรรยายปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ีย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้อง
บันทึกแบบไหน และกรณีผู้สูงอายุและคนพิการย้ายต้องบันทึกแบบไหนผู้มีสิทธิจึง
ไม่เสียสิทธิ และสามารถดูผลการโอนงบประมาณแต่ละเดือนต้องดูระบบตรงเมนู
ไหน ในระบบสารสนเทศข้ึนว่าย้ายที่อยู่ ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง หรือไม่ถูกดึง
ไปเบิกจ่ายเพราะว่าอะไร ตรวจสอบตรงไหน 

 ๕. บรรยายปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม ของกรมบัญชีกลางต้องดูรายงานแบบไหน และต้องจัดทําบันทึกการ
เบิกจ่ายและการรายงานผลอย่างไร เพ่ือเก็บไว้ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ 

 ๖. การคืนเงินงบประมาณกรณีจ่ายเงินให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน และภายหลัง
ตรวจสอบพบ ต้องคืนให้หน่วยงานไหน อย่างไร โอนเข้าบัญชีไหน 

 ๗. กรณีโอนงบประมาณไม่สําเร็จปลายปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องทําอย่างไร และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเหลือจ่ายมาในรูปแบบไหน แล้วเงิน 
ในระบบ Gfmis ที่เหลือจะต้องส่งคืนหรือไม่ 



  ๑๐ 
  ๘. กรณีการย้ายและมาขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ ให้ลงทะเบียนนับต้ังแต่
วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน จะต้องลงทะเบียนแบบไหน และต้องจ่ายเงิน
ย้อนให้หรือไม่ 

 ๙. กรณีผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อขอรับเงินและข้ามปีงบประมาณ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ทันในปีงบประมาณ และปล่อยให้
ข้ามปีงบประมาณ จะต้องดําเนินการแบบไหน และเป็นอํานาจของใครในการ
เบิกจ่าย และใช้งบประมาณตรงไหนมาจ่ายให้ผู้มีสิทธิ 

  ๑๐. ปัญหาเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ทําไมผู้สูงอายุหลายหมื่นคนถึงถูกเรียกคืนเงิน
ย้อนหลัง? แล้วจะทําอย่างไร กับปัญหาดังกล่าว"เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเรียกเงินที่ได้รับไปคืนจากทางราชการ" 

 โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   - เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบัน
ได้มีร่างแผนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ได้มีเป้าหมายการถ่ายโอน
ภารกิจงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีก จํานวน ๗ ภารกิจ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการถ่าย
โอนภารกิจดังกล่าว คือ  

 ๑. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)   
๒. การสงเคราะห์ในการจัดการทําศพตามประเพณี  
๓. งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)   
๔. โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด   
๕. การจัดต้ังและการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน  
๖. ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  
๗. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  

 การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในการทํ างานและเทคนิคการทํ างานเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์

ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 



  ๑๑ 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. การปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบข้อมูล
ในการบันทึกข้อมูลและวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศ
เบ้ียยังชีพ  

 ๒. เทคนิคการคํานวณเงินตามช่วงอายุ การคํานวณอายุของผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยัง
ชีพ เทคนิคการทําใบสําคัญรับเงินเบ้ียยังชีพฯ การจัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ  

 ๓. วิธีการตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในระบบสารสนเทศฯกับระบบ
บัตรพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ๔. การจัดทําทะเบียนคุมการจ่ายเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕
พร้อมตัวอย่างไฟล์ทะเบียนคุม 
โดย อาจารย์ชาญ นพคุณ 

ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี  

  กรรมการชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
 แห่งประเทศไทย 

 

    มอบใบประกาศ/ปิดการฝึกอบรม  
 
หมายเหตุ ๑) วิทยากร/ กําหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 

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



  ๑๒ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
เรื่อง  “การบรูณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรยีม

ความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” 
 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

วันที่ ๑ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
๑. ชื่อผูเ้ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 

ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
 

๒. ชื่อผูเ้ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 
ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

 

๓. ชื่อผูเ้ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 
ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 

                                                 
  (ลงช่ือ).............................................................ผู้แจ้งรายช่ือ 

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

 

ขั้นตอนการสมัคร  :  กรุณากรอกขอ้มูลลงในใบสมัครและส่งมาทาง  

Line ID : psc-stou หรือ stou-psc 

ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘ หรือ 

ทางไปรษณีย:์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘ 

วิธีชําระเงิน   :   ชําระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ีไม่รวมค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น 
(ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม) โดยโอนเข้าบัญชอีอมทรพัย์  
  ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
  ชื่อบัญชี   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. 
               เลขที่บัญชี   ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑  



  ๑๓ 

แบบฟอร์มการชําระเงิน 
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์ 

และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” 
 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

วันที่ ๑ – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

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

ตําแหน่ง........................................................ หน่วยงาน…………………….………………………จังหวัด…………..…..…….............………..

เบอร์โทรศัพท.์................................................ โอนค่าลงทะเบียน วันที่......................................... เวลา......................... น. 
 

 
 

 

ติดสําเนาใบนําฝากค่าลงทะเบียนบริเวณนี้ 
กรุณาระบุวันและเวลาในการนําฝากค่าลงทะเบียนด้วยนะคะ 

ขอบพระคุณค่ะ 

ค่าลงทะเบียน  : ชําระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ีไม่รวมค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น  
  (ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม)  

วิธีชําระเงิน   :    ค่าลงทะเบียนสามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธาน ี
  ชื่อบัญชี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.   เลขที่บัญชี  ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑  

ขั้นตอนการส่งใบชําระเงิน :  ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรณุากรอกขอ้มูลครบถ้วน และนําหลักฐานการโอน
เงิน (สําเนาใบนาํฝาก) ติดลงบนแบบฟอร์มการชําระเงิน จากนั้นส่งเอกสารได้ทาง  

Line ID : psc-stou หรือ stou-psc หรือ ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘  หรือ  

ทางไปรษณีย:์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘ 

 


