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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,260,840 บาท 
  งบบุคลากร รวม 957,840 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 957,840 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 679,320 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ได้แก่ 
- นักพัฒนาชุมชน  
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 278,520 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ต าแหน่งผู้ช่วย
พัฒนาชุมชน  
ต าแหน่งและอัตราปรากฏตามแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
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138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบด าเนินงาน รวม 303,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม  ส านักปลัดเทศบาล 
   -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็น
ฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
  -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่ 
เป็นฐานอ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ของงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ส านักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3)ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 

      

   ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    01. โครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส านัก
ปลัดเทศบาล ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 
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02. โครงการ/กิจกรรม : ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ที่เป็น
ฐานอ านาจใน การน ามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
         1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  

      

    
03. โครงการ/กิจกรรม : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบล
นาจะหลวย 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
นาจะหลวย ใน 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย  
2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อาจจัดให้มีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมอันเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ส่งเสริม ดังนี้ 
    -การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ รวมทั้งการ
บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
    -การส่งเสริมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรี ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นท่ี การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การ
ช่วยเหลือส าหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
3) ด้านการป้องกันโรคติดต่อ 
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-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 296 ล าดับที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



290 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    01.  โครงการ/กิจกรรม : จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯ 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เป็นฐาน
อ านาจในการน ามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 295 ล าดับที ่2 

      

 


