รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์ การบริหารส่ วนตําบลบางเตย
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
******************************************************

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (00250)
ตัง้ ไว้ รวม 1,055,000 บาท
งานส่ งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน (00252) ตัง้ ไว้ รวม 1,055,000 บาท
ก.ตัง้ จ่ ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ รวม 1,055,000 บาท
บาท
ข.ตัง้ จ่ ายจากเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้ รวม
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตัง้ ไว้ รวม
ค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

875,000 บาท
ตัง้ ไว้
875,000 บาท

แยกเป็ น สํานักงานปลัด ตัง้ ไว้ 780,000 บาท
กองสาธารณสุข ฯ ตัง้ ไว้ 95,000 บาท
1. รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
(รหัสบัญชี 320300)
ตัง้ ไว้ 875,000 บาท
1.1 โครงการอบต.เคลื่อนที่
ตัง้ ไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดหน่วยบริ การ อบต.บางเตยเคลื่อนที่ไปตังหน่
้ วยบริการ ตามหมูบ่ ้ านต่างๆ ภายใน
ตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.2 โครงการอบรม บําบัด ฟื ้ นฟู ผู้ตดิ ยาเสพติด
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดอบรม บําบัด ฟื น้ ฟู ผู้ตดิ ยาเสพติดในตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.3 โครงการจัดทัศนศึกษาผู้สูงอายุตาํ บลบางเตย ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนการให้ ความรู้และการจัดทัศนศึกษา กลุม่ ผู้สงู อายุภายในตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.4 โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี
ตัง้ ไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนการให้ ความรู้และการจัดทัศนศึกษา กลุม่ สตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจาก
เงินรายได้
1.5 โครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่ นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอย่ างยั่งยืน
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด โดยใช้ กลไกการแก้ ไขปั ญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์ การสํารวจและรายงานข้ อมูลสถานการณ์ยาเสพติด การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เป็ นต้ น (ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

1.6 โครงการส่ งเสริมบทบาทและเพิ่มศักยภาพของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา
ชุมชน (ผู้นําอช./อช.)
ตัง้ ไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ ม สนับสนุนและประสานการทํางานร่วมกันระหว่างผู้นําอช.และอช.
กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในด้ านการจัดประชุม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการขับเคลื่อนกิจกรรม ต่างๆ
เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.7 โครงการส่ งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อดําเนินการส่งเสริ ม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯและโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ เช่นการปลูกหญ้ าแฝก การปลูกป่ า การสร้ างฝายชะลอความชุม่ ชื ้น การอนุรักษ์
ดินและนํ ้า การแกล้ งดิน เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.8 โครงการส่ งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมชุมชนตัง้ ไว้ 70,000 บาท เพื่อ
ส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรม ชุมชน สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน การสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุมชน และการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณ าการ
เพื่อนําข้ อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่น การส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนระดับหมูบ่ ้ านและตําบล
และการสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0891.4/ว956 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.9 โครงการค่ าใช้ จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC
(Area Based Collaborative Research)
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ( Area Based
Collaborative Research) ในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื ้นที่โดย
ใช้ แนวคิดพื ้นที่เป็ นตัวตัง้ การจัดทําบัญชีครัวเรื อนและใช้ แผนชุมชนเป็ นเครื่ องมือ
1.10 โครงการสํารวจและจัดเก็บข้ อมูลพืน้ ฐาน
ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดทํา โครงการสํารวจและจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน ในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการสํารวจและจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน ค่าจัดพิมพ์แบบสํารวจ การ
นําเข้ าข้ อมูลและสรุปประเมินผลการจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน เป็ นต้ น
1.11 โครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงานด้ านการพัฒนาสตรี และครอบครัว ได้ แก่ การ
ส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรี ในชุมชนและการพัฒนาสตรี ในด้ านต่างๆ การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้ แก่บคุ ลากร/
พนักงานส่วนท้ องถิ่น การให้ ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื ้นที่ การเสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาครอบครัว การส่งเสริมการจัดตังศู
้ นย์ให้ ความช่วยเหลือ
การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของบทบาทสตรี การยุตคิ วามรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น การเลี ้ยงดูบตุ ร เป็ นต้ น ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

1.12
โครงการส่ งเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตใิ นระดับ
ครั วเรื อนและชุมชน และระดับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ เช่น การ
จัดทําบัญชีครัวเรื อน การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ การออมเงิน การสหกรณ์ เป็ นต้ น
(ตามหนังสือกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553) ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
1.13 ค่ าใช้ จ่ายในโครงการปลูกต้ นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ ตัง้ ไว้
95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการจัดซื ้อต้ นไม้ ซื ้อพันธุ์ไม้ ในการปลูก และวัสดุอปุ กรณ์อื่นๆ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)

ตัง้ ไว้ รวม

งบรายจ่ ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)

-

บาท

ตัง้ ไว้ รวม

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตัง้ ไว้ รวม

-

บาท

180,000 บาท

1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็ นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400)
ตัง้ ไว้ รวม
180,000 บาท
1.1 อุดหนุนกลุ่มสตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย
ตัง้ ไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนกลุม่ สตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุม่ สตรี เพื่อ
การพัฒนาอาชีพตําบลบางเตย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 255 7 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งของชุมชน (00252)
1.2 อุดหนุนศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบางเตย
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนตําบลบางเตย ตามโครงการ ครอบครัวอบอุน่ เด็กและ
เยาวชนมีภมู ิค้ มุ กันยาเสพติด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 255 7 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงาน
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งของชุมชน (00252)
1.3 อุดหนุนกองทุนแม่ ของแผ่ นดินตําบลบางเตย
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินตําบลบางเตย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
*******************************************

