
 

 

 

แผนงาน การศึกษา (00210) 
กองการศึกษา 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  4,398,660 บาท 
 

งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวม 4,398,660 บาท 
   งบบุคลากร รวม 453,380 บาท 
  หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจํา รวม 345,380 บาท 
  ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล    รวม 340,380 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดกองการศึกษา ตามกรอบอัตรากําลัง   

3  ปี  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้)  
-  นักบริหารงานการศึกษา    จํานวน  1  อัตรา 
-  นักวิชาการศึกษา             จํานวน  1  อัตรา 

    

  ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ  พนักงานเทศบาล    รวม 5,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
    

  หมวด ค่าจ้างช่ัวคราว รวม 108,000 บาท 
  ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป    รวม 64,080 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองการศึกษา  ตามกรอบอัตรากําลัง

พนักงานจ้าง 4  ปี  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) ดังนี้ 
-  นักการ    จํานวน  1  อัตรา 

    

  ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง   รวม 43,920 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ

การนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
    

   งบดําเนินการ รวม 1,709,280 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  รวม 1,667,280 บาท 
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน) รวม 23,000 บาท 
  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม 3,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
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  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองท้องถ่ิน 

รวม 20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและอ่ืนๆ                
ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  ดังนี้ 

   1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ       รวม 20,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างและอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับการนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1957 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  2551   

    
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รวม 467,000 บาท 
  ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ      รวม 50,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  

ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้าง
จัดทําวารสารต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการดูแลความสงบเรียบร้อยอาคารสถานท่ีต่าง ๆ 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ ฯลฯ  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   

    
  ประเภท รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     รวม 5,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้แก่  ครุภัณฑ์สํานักงาน  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  ท่ีชํารุดและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

    
  ประเภท รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 412,000 บาท 

   สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ  ดังนี้    
   1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   รวม 20,000 บาท 
        สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการไปประชุมอบรม

สัมมนา ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  และอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานน้ี (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)   

    

   2)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

รวม 392,000 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาล
ตําบลท่าช้าง  จํานวน  280  วัน  อัตราคนละ  20 บาท  จํานวน 70 คน  โดยถือปฏิบัติ
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26  
มิถุนายน  2556  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รวม 1,177,280 บาท 
  ประเภท วัสดุสํานักงาน      รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ใน

สํานักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําคู่มือ  ระเบียบ กฎหมาย เอกสาร
ของเทศบาล และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์      รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 

กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CD – ROM ฯลฯ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ
การนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  ประเภท วัสดุการศึกษา      รวม 15,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์-สื่อ การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น รูปภาพ เกมส์ 

วีซีดี  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
    
  ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว      รวม 15,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ํา  จานรอง ถังน้ํา  ถ้วยชาม ช้อนส้อม 

ผ้าปูโต๊ะ  ไม้กวาด  ไม้ถูพ้ืน  ผ้าถูพ้ืน  น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ถุงพลาสติก  ถุงมือยาง  
ผงซักฟอก  น้ํายาฆ่าเชื้อ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  ประเภท วัสดุอ่ืน      รวม 1,127,280 บาท 
   1)  เงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม 

โรงเรียนในเขตเทศบาล) 
รวม 990,080 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่  โรงเรียน
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 334 คน โรงเรียนเพชรมาตุคลา จํานวน 126 คน 
โรงเรียนโนนตาวิทย์  จํานวน  84  คน จํานวน  260  วัน อัตราคนละ 7 บาท  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506  
ลว. 26  มิถุนายน  2556  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
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   2)   เงินสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    

รวม 137,200 บาท 

        สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลท่าช้าง  จํานวน  280 วัน  อัตราคนละ 7 บาท  จํานวน 70 คน   โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26  
มิถุนายน  2556  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  

    
  หมวด ค่าสาธารณูปโภค รวม 42,000 บาท 
  ประเภท ค่าไฟฟ้า      รวม 15,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลท่าช้าง  และอ่ืน ๆ             

ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
    
  ประเภท ค่าน้ําประปา     รวม 12,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลท่าช้าง และอ่ืน ๆ               

ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)  
    
  ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม     รวม 10,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ 

และ อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการนี้ (ตั้งจา่ยจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป)  
    

  ประเภท ค่าโทรศัพท์     รวม 5,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในส่วนราชการ หรือติดต่องาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  และ

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการนี้  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
    
   งบเงินอุดหนุน รวม 2,236,000 บาท 
  หมวด เงินอุดหนุน รวม 2,236,000 บาท 
  ประเภท เงินอุดหนุนการศึกษา รวม 60,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลให้กับโรงเรียน           

เพชรมาตุคลา  โรงเรียนโนนตาวิทย์  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ               
แห่งละ  20,000  บาท  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนในเขต
เทศบาล  ตามโครงการท่ีโรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว 0020  ลงวันท่ี 6  มกราคม  2552        
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
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  ประเภท เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน    รวม 2,176,000 บาท 
   สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 334 คน โรงเรียนเพชรมาตุคลา  จํานวน 126  คน  โรงเรียนโนนตา
วิทย์ จํานวน 84 คน จํานวน 200 วัน อัตราคนละ 20  บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว74 ลงวันท่ี 8  มกราคม 2553 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว1201 ลงวันท่ี 30  มิถุนายน  
2553  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)   
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