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เร่ือง   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานพัฒนาชมุชนและการจัดสวสัดกิารสังคม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําป ี๒๕๖๖” 

 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล / นายกเทศมนตรี ทกุแห่ง   
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   จาํนวน  ๑  ชุด 
    

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้จัดทําโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๖” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจการข้ึนทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคม การตรวจสอบสิทธิ และการขึ้นทะเบียนผู้มี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคม การตรวจสอบสิทธิการระงับการส้ินสุดลงของสิทธิของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และการดําเนินงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ระบบการรับส่งข้อมูลตามปฏิทินการ
ดําเนินงาน และการปฏิบัติงานตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social Welfare 

พร้อมทั้ งสามารถแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้กําหนดจัดทําโครงการฯ ดังกล่าวใน 
วันที ่๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม 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 โดยให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จา่ยจริงตามที่หน่วยงานผู้จดัเรียกเก็บ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม 
โทรศัพท์ ๐๒-๐๔๑-๔๔๔๙ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ ๐๒-๒๗๖-๕๙๕๗ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. วทิยาธร ทอ่แก้ว) 

ผู้อํานวยการโครงการ 
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โครงการฝึกอบรม 
เรื่อง “การเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปี ๒๕๖๖” 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ภารกิจการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการของผู้พิการ และเบี้ยยังชีพ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ผู้ป่วยเอดส์) เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเรียบร้อยแล้ว 
 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
สทิธ์ิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้พิการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ดังน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงึมีภารกิจเก่ียวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผูป้ระสบปัญหาทางสังคม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทความพร้อมด้าน
ทรัพยากรชุมชนของท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆน้ันต้องเป็นการทํางานแบบพหุภาคี 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนและรัฐ ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามท่ีได้รับถ่ายโอนภารกิจแล้ว คือตามนโยบายตามรัฐบาล 
ได้แก่ เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินเบ้ียความพิการ  

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



  ๓ 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อ
แก้ไขรายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และรวมถึงยัง
มีการปรับเปลี่ยนวิธี การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนที่สุดที่มท๐๘๑๐.๖/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๒  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มี
การปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การดําเนินการ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสําคัญเป็น
อย่างมากในการจัดสรรงบประมาณด้านเบี้ยยังชีพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานด้านสวัสดิการและการจัดการฐานข้อมูลให้เที่ยงตรงและน่าเช่ือถือ ประกอบกับ
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน กรมการปกครอง โดยกรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ยความพิการโดยการโอนเข้าบัญชีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นอกจากน้ัน อีกภารกิจหน่ึงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนสําคัญในการดําเนินการก็คือ โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบรูณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิตเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือ
ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพ่ือให้
เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้าน
การอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้กําหนดนโยบายและผู้อนุมัติโครงการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะผู้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณและผู้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในฐานะผู้นํานโยบายและโครงการ
ไปปฏิบัติ ซึ่งต้องการดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
รวมท้ังมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านแนวคิด วิธีการบริหาร
จัดการ ตลอดจนบุคลากรให้พร้อมรับบทบาทหน้าที่ที่เพ่ิมมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาในพ้ืนที่ได้
อย่างทันท่วงที  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงเห็นควรดําเนินโครงการ  



  ๔ 

“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจําปี ๒๕๖๖” 

 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนผูม้ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคมการ

ตรวจสอบสิทธิการระงับการสิ้นสุดลงของสิทธิของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูล

สวัสดิการสังคม (e-payment) ระบบการรับส่งข้อมูลปฏิทินการดําเนินงานปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขระบบข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social Welfare 

๒.๕ 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  

๓.๒ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและงานสังคม
สงเคราะห์หรือ บุคลากรอ่ืนที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาต 

 

 

 



  ๕ 

๔. รายละเอียดหลักสูตร 
 ๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิค
และแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๒ การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น 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
สว่นท้องถิ่นในเรื่องของงานสวัสดิการสังคม 
 

๕. วิธกีารจัดกิจกรรม 
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 เส ร็ จ รับ เงิน โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง - เครื่องด่ืม, อาหารกลางวัน, กระเป๋า, เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, คา่สถานที่สําหรับจัดอบรม และประกาศนียบัตร  
 ๗.๒ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 



  ๖ 

๘. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสังคมการ

ตรวจสอบสิทธิการระงับการสิ้นสุดลงของสิทธิของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๘.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ

สังคม (e-payment) ระบบการรับส่งข้อมูลปฏิทินการดําเนินงานปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขระบบ
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

๘.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ีย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social Welfare 

๘.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ กฎหมาย และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 

๙. การรับสมัครและการลงทะเบียน 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสํารองที่น่ังพร้อมส่งใบสมัครการฝึกอบรม และสําเนา

หลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip ได้ที ่
๙.๑  ทางไปรษณีย์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 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 

 

 

 



  ๗ 

 

 
โครงการฝึกอบรม  

เรื่อง “การเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปี ๒๕๖๖” 

 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 

 

วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
*********************************************************** 

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม 
 

วันเสารท์ี่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - บรรยาย ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ .ศ . ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แนว
ทางการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแนวทางการรับลงทะเบียนผู้
มีสิทธิประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์

ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  - บรรยายเรื่อง  
 ๑. แนวทางการรับลงทะเบียนประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และงบประมาณ 

๒๕๖๗ ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการและเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วน



  ๘ 

ท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนและรับเงินได้หรือไม่และต้องดําเนินการตรวจสอบ
แบบไหน 
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุพิเศษฯ 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

๔. การช้ีแจงกรณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบ้ียยังชีพคืน / การเรียกคืนเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบํานาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.แนวทางในการดําเนินงานตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการ
จา่ยเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๖. บรรยายปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม ของกรมบัญชีกลางต้องดูรายงานแบบไหน และต้องจัดทําบันทึกการ
เบิกจ่ายและการรายงานผลอย่างไร เพ่ือเก็บไว้ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ  

 ๗. กรณีโอนงบประมาณไม่สําเร็จปลายปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องทําอย่างไร และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเหลือจ่ายมาในรูปแบบไหน แล้วเงิน 
ในระบบ Gfmis ทีเ่หลือจะต้องส่งคืนหรือไม่ 

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

 ๙. กรณีผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อขอรับเงินและข้ามปีงบประมาณ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ทันในปีงบประมาณ และปล่อยให้
ข้ามปีงบประมาณ จะต้องดําเนินการแบบไหน และเป็นอํานาจของใครในการ
เบิกจ่าย และใช้งบประมาณตรงไหนมาจ่ายให้ผู้มีสิทธิ 

 โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๕  
๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น.   - บรรยาย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศ

การจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ต้องบันทึกแบบไหน และกรณีผู้สูงอายุและคนพิการย้ายต้อง
บันทึกแบบไหนผู้มีสิทธิจึงไม่เสียสิทธิ และสามารถดูผลการโอนงบประมาณแต่ละ



  ๙ 

เดือนต้องดูระบบตรงเมนูไหน ในระบบสารสนเทศขึ้นว่าย้ายที่อยู่ ย้ายเข้าทะเบียน
บ้านกลาง หรอืไม่ถูกดึงไปเบิกจ่ายเพราะว่าอะไร ตรวจสอบตรงไหน 
- บรรยาย เรื่องปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลางต้องดูรายงานแบบไหน และต้องจัดทําบันทึก
การเบิกจ่ายและการรายงานผลอย่างไร เพ่ือเก็บไว้ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ 

 โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 

๑๒.๐๐ –๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  - บรรยาย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศ

การจัดการฐานข้อมูล และการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณา
การฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) 

 โดย อาจารย์ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค ์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย 
และทีมผูเ้ชี่ยวชาญด้านระบบการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม 

 

    มอบใบประกาศ/ปิดการฝึกอบรม 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐ 

 
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปี ๒๕๖๖” 
 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 

 

วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

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

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

 

๓. ชือ่ผูเ้ข้ารับการอบรม (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 

วิธีชาํระเงิน   :   ชาํระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ีไมร่วมค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น 
(ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม) โดยโอนเข้าบญัชีออมทรพัย์  
  ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  

  ชือ่บัญชี   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. 
               เลขที่บัญชี   ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑  

ท่านสแกน สแกนคิวอาร์โค้ดสมัคร
อบรมและสอบถาม จนท.ได้เลยค่ะ 



  ๑๑ 

 
แบบฟอร์มการชําระเงนิ 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการสังคม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปี ๒๕๖๖” 

 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย 

 

วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

ชื่อผู้เข้ารบัการอบรม (นาย/นาง/นางสาว)............................................................นามสกุล.......................................................... 
ตําแหน่ง.............................................. หน่วยงาน………………………………………อําเภอ..............................จังหวัด........................
เบอร์โทรศัพท.์................................................ โอนค่าลงทะเบียน วันที่.............................................. เวลา......................... น. 
 
 

 

ติดสําเนาใบนําฝากค่าลงทะเบียนบริเวณนี้ 
กรุณาระบุวันและเวลาในการนําฝากค่าลงทะเบียนด้วยนะคะ 

ขอบพระคุณค่ะ 

 

 

 

 

ค่าลงทะเบียน  : ชาํระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ีไม่รวมค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น  
  (ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม)  
วิธีชาํระเงิน   :    ค่าลงทะเบียนสามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธาน ี
  ชือ่บัญชี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.   เลขที่บัญชี  ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑  
ขั้นตอนการส่งใบชําระเงิน :  ผู้สมัครเข้ารบัการอบรมกรณุากรอกขอ้มูลครบถ้วน และนําหลักฐานการโอน
เงิน (สําเนาใบนาํฝาก) ติดลงบนแบบฟอร์มการชําระเงิน หรอืโอนผ่านมอืถือ จากน้ันส่งเอกสารได้ทาง  
Line ID : psc-stou หรือ stou-psc หรือ ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘  หรือ  
ทางไปรษณีย:์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘ 

 


