
ที ่มท ๐๘๐๗.๓/ว 1948          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิตกรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

           7  กันยายน  2564 

เรื่อง โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในสถานการณ์ 
สาธารณภัย รุ่นที่ 1” 

เรียน   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาโครงการฝึกอบรม      จำนวน ๑ ชุด 
    2. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม     จำนวน 1 ชุด 
    3. เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน     จำนวน 1 ชุด 
    4. ตารางการฝึกอบรม ขั้นตอนและวิธีเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์  จำนวน 1 ชุด 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ร่วมมือทางวิชาการ
กับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดโครงการ
ฝึ กอบรม“หลั กสู ต รการป ฏิ บั ติ งานด้ านสั งคมสงเคราะห์ และสวัสดิ ก ารสั งคม ในสถานการณ์  
สาธารณภัย รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 เป็นการศึกษาอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
โดยใช้การสื่อสารแบบทางไกลและทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์สาธารภัย ให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้กับใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย โดยมีค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมคนละ 
1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้บุคลากรใน
สังกัดของท่านเข้ารับการฝึกอบรมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 
  เพ่ือให้การเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมในสถานการณ์สาธารณภัย รุ่นที่ 1” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้
ท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ แจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ที่ นายอภิสิทธิ์  
ใสยพร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑ 92 ภายในวันจันทร์ที่   
13 กันยายน 2564 หากผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่มีการแจ้งยืนยันตามระยะเวลาที่ก ำหนดไว้ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ 
  2. เมื่อแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่ายเช็คในนาม “ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์”ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า
พระจันทร์ เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 ภายในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 และให้นำส่งสำเนาหลักฐาน
การชำระเงินดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ โดยให้ระบุ ชื่อ นามสกุล สังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ นำส่งได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Tusw516@gmail.com โดยคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 
  3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาตารางการฝึกอบรม ขั้นตอน และวิธีเข้ารับการฝึกอบรม          
ในรูปแบบออนไลน์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด  

/4. กรณีมี..... 



- 2 - 
 

  4. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑92 และสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ หรือหัวข้อสมัครอบรม 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
  
 
            (นายศศิน  พัฒนภิรมย์) 
                  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทน 
                 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR CODE LINE สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
โทร. 09 0678 0192 
โทรสาร ๐ ๒๕๑๖ ๒๑๐๖ 
 
 
 

 

ชนัดดา นทบ.ชก............................/………………. 
พิมพ์/ทาน....................................../………………. 
 



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมำยเหตุ

1 น.ส. จุฑารัตน์ เรือนแก้ว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อบจ. กระบ่ี เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2810101

2 น.ส. อรวรรณ ชูทอง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อบจ. กระบ่ี เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2810101

3 นาง จีรวรรณ เลิศตระกูล นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร 5620701

4 น.ส. ภัทรวดี รุ่งศรี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร 5620706

5 นาย ณัฐวัชร์ ชุมฝาง นิติกรปฏิบัติการ อบต. หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 6400908

6 น.ส. วัชราภรณ์ โสภณ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 6400908

7 นาง สุนิสา ศรีชมช่ืน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 6400908

8 นาย ภัทรชนน ติวเรือง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 6400304

9 นาย ณรงค์ วายลม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 6220112

10 นาง เมธาวี ดรุณสนธยา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 6220112

11 นาง ศิริกร จงคา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240205

12 น.ส. สุภาวรรณ สุทธิอุดมรัตน์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต. บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240205

13 น.ส. กรวรรณ ข าสุวรรณ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. ละแม ละแม ชุมพร 5860501

14 นาง รวินิภา อุ่นเมือง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. วังเจ้า วังเจ้า ตาก 5630901

15 น.ส. ศรีสุดา หงษ์ค า หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 6730616

16 นาย สุธี นันทส าราญวงศ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 6301707

17 นาย ณัฐพร เชียงใหม่ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. เมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300105

18 น.ส. วรรณวดี ดีสวน หัวหน้าส านักปลัด ทต. เมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300105

19 นาง ฐิตาภา รัตนวิชา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 5800801

20 นาย สุรดิษ พรหมหมอเฒ่า นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. ถ  าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5800904

21 น.ส. สุกัลยา ภูศิลาแทน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380113

22 น.ส. น  าผึ ง ขยันชุมนุม เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน อบต. บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310119

23 นาย มาโนชน์ เจียนรัมย์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310119

24 นาย ฐาวริศว์ กลับศรี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 6660507

25 น.ส. สิรภัทร บุญธรรม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 3650102

26 นาย วรพล แก้วพวง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 5670702

27 นาย บุญญฤทธ์ิ สกลรัตนวงศ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บรบือ บรบือ มหาสารคาม 5440601

28 น.ส. แสงอรุณ ล้วนศรี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง 5210306

29 นาย อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรี ทม. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 4210201

30 นาง กัญญารัตน์ แสนทิ นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านเอื อม เมืองล าปาง ล าปาง 6520108

31 นาย ไชยวัฒน์ ชมพูราช นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อบต. บ้านเอื อม เมืองล าปาง ล าปาง 6520108

32 นาง วรารักษ์ กรเรืองสกุล นักพัฒนาชุมชน ทต. ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน 5510501

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร (Online Learning) กำรปฏิบัติงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคมในสถำนกำรณ์สำธำรณภัย รุ่นท่ี 1  

อบรมระหว่ำงวันท่ี 20 - 24 กันยำยน 2564



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมำยเหตุ

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตร (Online Learning) กำรปฏิบัติงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคมในสถำนกำรณ์สำธำรณภัย รุ่นท่ี 1  

อบรมระหว่ำงวันท่ี 20 - 24 กันยำยน 2564

33 นาง สุกัญญา มากะนัต นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ ทต. บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน 5510103

34 นาย ธนวัฒน์ สนธิ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ อบต. นาทราย ลี ล าพูน 6510406

35 นาง ศิริพร คงทอง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา 6900708

36 น.ส. ธิดารัตน์ ปิยะอารีธรรม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น) ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110107

37 น.ส. ณัฐณิชา บุญชัยโย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 6750109

38 น.ส. มาลินี ถ่ินวิไล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี 5190105

39 นาย คมสันต์ ขุนณรงค์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720303

40 น.ส. ณัฐภาสรณ์ เข็มเพ็ชร์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 6720713

41 นาง พิมพ์วิมล จิตสงค์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3840102

42 นาง ชนัญญา สิงคเสลิต นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320106

43 นาย ภัทราวุธ สุขประโคน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320106

44 นาย นัฐพงษ์ สีดากุด นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู 5390304

45 พันจ่าอากาศเอก สนิท ผาบหนูด า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู 5390304

46 นาย สายชล คิดรอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู 5390304

47 นาง อมรรัตน์ บงบุตร นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. น  าโสม น  าโสม อุดรธานี 5411802

48 พ.จ.ท. จักรกฤษ อ่ิมทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410116

49 นาย ฉัตรมงคล สุวรรณเศรษฐ์ ลูกจ้างตามภารกิจ อบต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 6610404

50 ส.ท. อาทิตย์ แถมพยัคฆ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน อบต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 6610404



เอกสารการชาํระค่าลงทะเบียนหลักสตูร “การปฏิบตังิานดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการสงัคมใน
สถานการณส์าธารณภยั ” 
****************************************************************************************************************** 

คาลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 

โอนเขาบัญชี  ศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงคณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

  ธนาคารกรุงไทย 

  สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

  เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาเอกสาร ดังน้ี 

 - หลักฐานการโอนคาลงทะเบยีน 

 - รายละเอียดในการออกใบเสรจ็รับเงิน และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอกลบัหากเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 - ใบสมัครเขารับการอบรม (ที่สมัครกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น) โดยสงไปยัง ศูนยฝกอบรมและพัฒนาแหงสังคม

สงเคราะหศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - โทรสารหมายเลข 022249417 หรือ E-mail : Tusw516@gmail.com 

ผูประสานงาน : เจาหนาที่ฝายการเงิน โทร. 02-6132503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
ONLINE LEARNING 

หลักสูตร การปฏิบัติงานดา้นสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในสถานการณ์สาธารณภัย 
********************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกก้าวเข้าสู่ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย สวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่

เก่ียวข้องกับคนทุกคนในสังคมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย กล่าวได้ว่าเป็นวัฎจักรชีวิต (Life Cycle)  ของคนในสังคมแต่ละคน ต้อง

ได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รัฐในฐานะผู้ปกครองซ่ึงมีอ านาจโดยชอบธรรมมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้กับ

ประชาชน  ดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 

ปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัย จะมีความรุนแรงมากขึ้นซ่ึงเป็นภัยร้ายแรงที่จะคุกคามต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน การเกิดสาธารณภัยยังส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต ดังน้ัน

การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม จ าเป็นต้องมีการพัฒนา การเสริมทักษะ  การเตรียมความพร้อม และการ

สร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัย   รวมทั้งปรับตัวกับผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับน าไป

ปฏิบัติงานในสถานการณ์สาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซ่ึงมีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู้ และเสริมทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม จึงได้มีการจัดท า ONLINE LEARNING หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมในสถานการณ์สาธารณภัย  ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์  
  เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้านับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในสถานการณ์สาธารณภัย และมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  
๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
  ๓.๑ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๒ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่ง 
  ๓.๓ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน / รุ่น 
๔. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ระยะเวลาการศึกษาอบรม   ๕  วัน ดังน้ี 
  ๔.๒ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยอบรมในชั้นเรยีน  ๕  วิชา  ๑๕  ชั่วโมง (Online โดยเข้าสู่ระบบ Zoom) 
   (๑) วิชาการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
   (๒) วิชาการจัดการความเสี่ยงและการจัดท าแผนเผชิญเหตุในชุมชน 
  (๓) วิชาบทบาทการด าเนินงานและระเบียบการเบิกจ่ายด้านโรคระบาด 
 
 
 



 
 
 
   (๔) วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการท างานพัฒนาชุมชนในภาวะวิกฤต 
    (๕) วิชาปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดซ้ือจัดจ้างในสถานการณ์สาธารณภัย 
 ๔.๓  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน ๘ ชั่วโมง 

๕. วิธีการท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
๑) บรรยาย/การสัมมนา 
๒) การน าอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
๓) กรณีศึกษา  
๔) ถามตอบปัญหา 
๕) การเรียนรู้จากประสบการณ์  

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้ที่อบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมในสถานการณ์สาธารณภัย และมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้กับ
การท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
๗.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร 

๗.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนละ ๑,๕๐๐ บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ค่าลงทะเบียนดังกล่าวทางโครงการจะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้โครงการส าเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่า
พัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตร ค่าตอบแทน  ค่าเดินทางของวิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าประสานงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในการจัดโครงการ  
 
๘. การช าระค่าลงทะเบียน 

๘.๑ ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถโอนค่าลงทะเบียนจ านวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ให้โอนเข้าบัญชี ชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๓-๕๙๐๘๖-๑ บัญชีออมทรัพย์ 

๘.๒ กรุณาเขยีนชื่อ-องค์กรของท่านลงในใบหลักฐานการโอนเงินตามแบบฟอร์ม แล้วส่งเข้า email :  
Tusw516@gmail.com  หากมีข้อสงสัยในการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถสอบถามได้ที่  ว่าที่ ร.ต.อิทธิวัตร เงาศร ี
โทรศัพท ์๐๘๖-๓๔๐-๓๓๔๒ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

โครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสเคราะห์ศาสตร์  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด  ผู้จัดการโครงการและผู้ด าเนินรายการ) และ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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