
5,648,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญช ี00262) รวม 4,498,000 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 3,460,000 บาท
    1.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 130,000 บาท
     1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 130,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําจา๎งนอกเวลา   คําอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ๎กํพนักงาน
    เทศบาลและลูกจา๎งที่ได๎รับค าส่ังใหป๎ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
    ความจ าเปน็ (กองการศึกษา)

    1.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 2,290,000 บาท
     1.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 1,560,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําใช๎จาํยตําง ๆ  เชํน คําถํายเอกสาร คํารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพตํ์าง ๆ คําเยบ็หนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  คําธรรมเนียมตําง ๆ ที่ต๎องจาํย
     ใหห๎นํวยงานอืน่ตามระเบยีบ คําจา๎งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยาํงใดอยาํงหนึ่งที่เทศบาลไมํอาจด าเนินการเองได๎ตามความจ าเปน็
     คําโฆษณาและเผยแพรํในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 680,000 บาท
    หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) โครงการกีฬาระหวํางหนํวยงาน จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําสํงทมีเข๎ารํวมการแขํงขันกับหนํวยงานอืน่ คําจดัการแขํงขัน
     กีฬา คําตอบแทนกรรมการ ผ๎ูตัดสิน คําของรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล 
     คําอุปกรณ์กีฬา ชุดแขํงขัน คําอาหารและเคร่ืองด่ืม คําพธิีเปดิ ปดิ และคําใช๎จาํยอืน่ๆ 
     ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 8

     (2) โครงการฝึกทกัษะกีฬาภาคฤดูร๎อน จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเคร่ืองด่ืม คําที่พกั 
     คําวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับใช๎ในโครงการและคําใช๎จาํยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข๎องใน
     กิจกรรมของโครงการ โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 7

เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบญัชี 00260) รวมรายจา่ยทั้งสิน้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558



     (3) โครงการสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ จ านวน 300,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําจดัการแขํงขันกีฬาและจดักิจกรรมนันทนาการประเภทตํางๆ 
     คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเคร่ืองด่ืม คําที่พกั คําวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็
     ส าหรับใช๎ในกิจกรรม คําตอบแทนกรรมการ ผ๎ูตัดสิน คําของรางวัล เงินรางวัล 
     เหรียญรางวัล คําอุปกรณ์กีฬา ชุดแขํงขัน คําพธิีเปดิ ปดิ และคําใช๎จาํยอืน่ๆ
     ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 9

     (4) โครงการแขํงขันกีฬามหกรรมกีฬาทอ๎งถิน่แหงํประเทศไทย จ านวน 80,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําอาหารและเคร่ืองด่ืม คําที่พกั คําวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็
     ในการใช๎การฝึกซ๎อม และแขํงขัน คําเวชภณัฑ์กีฬา คําชุดแขํงขัน คําเบี้ยเล้ียง
     การฝึกซ๎อมและแขํงขันส าหรับนักกีฬาและเจา๎หน๎าที่ คําใช๎จาํยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ 
     โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 6

     (5) โครงการวํายน้ าเปน็เลํนน้ าปลอดภยั จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําครูฝึกสอน วิทยากร อาหารและเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอุปกรณ์
     ในการใช๎การฝึกซ๎อม คําเวชภณัฑ์กีฬา คําใช๎จาํยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ีย
     จาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 11

     1.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําบ ารุงรักษาซํอมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซํอมแซมส่ิงกํอสร๎างตํางๆ ของเทศบาล บ ารุงรักษาซํอมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ ของเทศบาล
     เพื่อใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (กองการศึกษา)

    1.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 620,000 บาท
     1.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.3.2 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําซ้ือจาน ช๎อนส๎อม สบูํ ผงซักฟอก ไม๎กวาด ผ๎าถูพื้น ฯลฯ
     (กองการศึกษา)

     1.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการประกอบในการกํอสร๎างงาน
     ตําง ๆ เชํน หนิ ดิน ทราย ไม๎กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองการศึกษา)



     1.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหสับญัชี 330900) ตัง้ไว้ 350,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําจดัซ้ือน้ ายาเคมี  สารเคมีตําง ๆ สารส๎ม  คลอรีน
     กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการบ ารุงดูแลรักษา
     และเวชภณัฑ์ตํางๆ (กองการศึกษา)

     1.3.5 วัสดุการเกษตร (รหสับญัชี 331000) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําจดัซ้ือสารเคมี ปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า  
     ผ๎าหรือผ๎าพลาสติก  สายยาง  กระถางต๎นไม๎ ฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.3.6 วัสดุกีฬา (รหสับญัชี 331300) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาตําง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช๎ใน
     การเลํนกีฬาตําง ๆ ใหแ๎กํประชาชน และส าหรับใช๎สนามกีฬาของเทศบาล ฯลฯ
     (กองการศึกษา)

    1.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 420,000 บาท
     1.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 400,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คํากระแสไฟฟา้ที่ใช๎ในสนามกีฬา และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
     (กองการศึกษา)

     1.4.2 ค่าบริการโทรศัพท ์(รหสับญัชี 340300) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําโทรศัพทท์ี่ใช๎ในศูนยเ์ยาวชนเทศบาลต าบลทาํยาง (กองการศึกษา)

  2. งบลงทุน รวม 1,038,000 บาท
    2.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 428,000 บาท
     2.1.1 ครุภณัฑ์การเกษตร (รหสับญัชี 410400) ตัง้ไว้ 348,000 บาท
     (1) คําจดัซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ า จ านวน 348,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําจดัซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ า จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 87,000 บาท
     โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
            - ขนาดไมํน๎อยกวํา 5.5 แรงม๎า
            - ขนาดทอํน้ าเข๎า 4 นิ้ว และทอํน้ าออกขนาด 3 นิ้ว
            - อัตราการสํงน้ าไมํน๎อยกวํา 80 ลูกบาศก์เมตรตํอชัว่โมง (ที่ระดับความสูง
              10 เมตร)
            - ออกแบบมาเฉพาะส าหรับสระวํายน้ า
            - สามารถใช๎กับสระเกลือได๎ (ที่ความเข๎มข๎นไมํเกิน 4 เปอร์เซ็นต์)
     พร๎อมอุปกรณ์ฯ และติดต้ัง (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไมํมีอยูใํนบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
     ดังนั้นจงึจ าเปน็ต๎องจดัซ้ือตามราคาทอ๎งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 11



     2.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 80,000 บาท
            รายจาํยเพื่อซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณัฑ์ขนาดใหญํ 
     ซ่ึงไมํรวมถึงคําซํอมบ ารุงตามปกติหรือคําซํอมกลาง (กองการศึกษา)

    2.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 610,000 บาท
     2.2.1 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 610,000 บาท
     (1) โครงการกํอสร๎างอัฒจนัทร์สนามฟตุบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ านวน 610,000 บาท
     ม.7 ต.ทาํยาง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทาํยาง เลขที่ 
     กช 13/2558 (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 100 ล าดับที่ 2



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (รหัสบัญช ี00263) รวม 1,150,000 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 1,040,000 บาท
    1.1 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 1,040,000 บาท
     1.1.1 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 1,040,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอุปกรณ์
     ที่จ าเปน็ส าหรับใช๎ในโครงการและคําใช๎จาํยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข๎องในกิจกรรมของ
     โครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 98 ล าดับที่ 15

     (2) โครงการคํายเยาวชนสัมพนัธ์เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ จ านวน 40,000 บาท
     ส่ิงแวดล๎อม
            เพื่อจาํยเปน็คําตอบแทนวิทยากร คําอาหารและเคร่ืองด่ืม คําวัสดุอุปกรณ์
     ที่จ าเปน็ส าหรับใช๎ในโครงการและคําใช๎จาํยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข๎องในกิจกรรมของ
     โครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 118 ล าดับที่ 3

     (3) โครงการจดังานวันปใีหมํ ประจ าป ี2558 จ านวน 25,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็เคร่ืองไทยธรรม ข๎าวสารอาหารแหง๎ จดัตกแตํงสถานที่ เวท ี
     คําใช๎จาํยอืน่ๆ ในการจดังาน โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 1

     (4) โครงการจดัรถขบวนแหงํานวันของดีทาํยาง จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็เงินคําจดัรถขบวนแห ํคําตกแตํงขบวนแห ํและคําใช๎จาํยอืน่ๆ
     ในการจดังาน โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 10

     (5) โครงการท าบญุตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา จ านวน 25,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําเคร่ืองไทยทาน คําอาหารและเคร่ืองด่ืม ข๎าวสารอาหารแหง๎ 
     และคําใช๎จาํยอืน่ ๆ ในการด าเนินงาน โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ
     (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 7

     (6) โครงการแหเํทยีนเข๎าพรรษา จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็เคร่ืองไทยทานพธิีทางศาสนา คําต๎นเทยีน และตกแตํงต๎นเทยีน 
     คําใช๎จาํยอืน่ ๆ ในการจดังานโดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 2



     (7) โครงการอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ใช๎ในโครงการ คําจา๎งท าอาหาร 
     อาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําเชําเคร่ืองเสียงและแสงสวําง คําของขวัญ ของที่ระลึก 
     คําพธิีเปดิ-ปดิ และคําใช๎จาํยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ
     (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 3

     (8) โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 200,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําใช๎จาํยในการจดัประกวดกระทง คํามหรสพ และการแสดง
     พลุ ดอกไม๎ไฟ คําตกแตํงสถานที่ เวท ีเงินรางวัล ของรางวัล คําเชําเคร่ืองเสียง
     และแสงสวําง และคําใช๎จาํยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ 
     (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 5

     (9) โครงการจดังานประเพณีไทยเชือ้สายจนี จ านวน 500,000 บาท
             เพื่อจาํยเปน็คําตกแตํงประดับสถานที่ คําวัสดุในการจดัท างาน คําวัสดุ
     ในการจดัท าซ๎ุม คําการแสดง คําอาหาร คํามหรสพ และคําใช๎จาํยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็  
     โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 4

     (10) โครงการสํงเสริมปญัญาทอ๎งถิน่ด๎วยศิลปไ์ทย จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ใช๎ในโครงการ คําจา๎งท าอาหาร 
     อาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําเชําเคร่ืองเสียงและแสงสวําง คําวิทยากร ครูฝึกสอน
     และคําใช๎จาํยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจาํยตามที่จาํยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 22

  2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี560000) รวม 110,000 บาท
    2.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญช ี610200) รวม 110,000 บาท
     2.1.1 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจ าป ีพ.ศ.2558 ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจาํยเปน็เงินอุดหนุนโครงการจดังานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที่ 29 
     ประจ าป ีพ.ศ.2558 ใหแ๎กํส านักงานจงัหวัดเพชรบรีุ (จะด าเนินการได๎ตํอเมือ่
     ได๎รับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจใหแ๎กํองค์กร
     ปกครองสํวนทอ๎งถิน่ระดับจงัหวัดแล๎ว) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 8



     2.1.2 โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนที่อ าเภอทา่ยาง ตัง้ไว้ 50,000 บาท
     ในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ประจ าป ีพ.ศ.2558 อ าเภอทา่ยาง จังหวัด
     เพชรบรุี
            เพื่อจาํยเปน็เงินอุดหนุนโครงการเผยแพรํกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี
     พื้นที่อ าเภอทาํยางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ประจ าป ีพ.ศ.2558
     อ าเภอทาํยาง จงัหวัดเพชรบรีุ ใหแ๎กํที่ท าการปกครองอ าเภอทาํยาง
     (จะด าเนินการได๎ตํอเมือ่ได๎รับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ
     กระจายอ านาจใหแ๎กํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิน่ระดับจงัหวัดแล๎ว) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 9


