
แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (กองการศึกษา)       รวม      2,790,000   บาท 
 
งบบุคลากร                     รวม     2,194,000   บาท 
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า           รวม     2,194,000   บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            รวม      1,833,000   บาท 
        (1) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน           จ านวน  1,635,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ของพนักงานเทศบาล  จ านวน 5 อัตรา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จ านวน  112,000   บาท 
1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา             

(นักบริหารงานการศึกษา 8) จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ส าหรับ
พนักงานเทศบาล และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามระเบียบฯให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิ
ได้รับ และเงินเ พ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้ รบ ส าหรับพนักงานเทศบาล                
ตามหนังสือส านักงาน ที่ กท 0809.3/ว 91 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
เรื่องการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ              
(พ.ส.ร.)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง          จ านวน  86,000   บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่  
                 1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 

จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
 2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)  จ านวน  1  

อัตรา ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท 
  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 
 



2. หมวดคา่จ้างชั่วคราว            รวม       361,000   บาท 
 (1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน   325,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        จ านวน   36,000   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามระเบียบฯ 

ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ  
    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 

 
งบด าเนินงาน                     รวม       576,000    บาท 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ          รวม      465,000    บาท 
ค่าตอบแทน               รวม      135,000    บาท 

 (1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน      5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน           จ านวน   112,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า

บ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร         จ านวน     18,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

ค่าใช้สอย              รวม        180,000   บาท 
(1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน      90,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 



0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 2633            
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ 
ตามความจ าเป็น ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657             
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน  40,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน 50,000 บาท) 

(2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   จ านวน      50,000   บาท 
 รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ
นอกราชอาณาจักร เช่น  เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน และอ่ืน ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ตาม
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน   40,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง อาคารสถานที่ท่ีอยู่ในความดูแลของกองการศึกษา  

                    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

ค่าวัสดุ                      รวม         150,000   บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน          จ านวน   40,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก                  
ที่  มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248              
ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 



(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ               
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/         
ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน   25,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ           
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/            
ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน   10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 และ           
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/            
ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน      30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่  มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558 และ           
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/            
ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 



(6) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่         จ านวน        5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ด่ วนมาก ที่  มท 0808 .2/ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558                   
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ์          จ านวน   35,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน  2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค            รวม        111,000  บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า           จ านวน    100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองการศึกษา  และอาคารสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 

  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน   50,000  บาท) 
  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  50,000 บาท) 

(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์          จ านวน     3,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทข์องกองการศึกษา  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        จ านวน        8,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าอุปกรณ์อ่ืน ๆ            
ที่เก่ียวกับทางด้านโทรคมนาคมของกองการศึกษา 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 



งบลงทุน              รวม         20,000   บาท 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                             รวม         20,000  บาท  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            รวม         20,000  บาท 

 (1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        รวม         20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่                   
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
                    
 

 
 


