
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

****************************************************** 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  ตัง้ไว้รวม 1,055,000  บาท  

งานส่งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน (00252) ตัง้ไว้รวม  1,055,000   บาท  

ก.ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้     ตัง้ไว้รวม 1,055,000  บาท  

ข.ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน     ตัง้ไว้รวม       -         บาท  

 

    งบบุคลากร    (รหสับัญชี 520000)   ตัง้ไว้รวม            -         บาท 

 

    งบดาํเนินการ  (รหสับัญชี 530000)   ตัง้ไว้รวม        875,000  บาท  

ค่าใช้สอย (รหสับัญชี 532000)    ตัง้ไว้        875,000  บาท 
แยกเป็น สาํนักงานปลัด    ตัง้ไว้ 780,000  บาท  

   กองสาธารณสุข ฯ    ตัง้ไว้  95,000   บาท 

1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

     (รหัสบัญชี 320300)      ตัง้ไว้  875,000  บาท    

 1.1 โครงการอบต.เคล่ือนท่ี       ตัง้ไว้   70,000  บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัหนว่ยบริการ อบต.บางเตยเคล่ือนท่ีไปตัง้หนว่ยบริการ ตามหมูบ้่านตา่งๆ ภายใน

ตําบลบางเตย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.2  โครงการอบรม บาํบัด ฟ้ืนฟู ผู้ตดิยาเสพตดิ   ตัง้ไว้   50,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรม  บําบดั  ฟืน้ฟ ูผู้ตดิยาเสพตดิในตําบลบางเตย ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

1.3  โครงการจัดทัศนศึกษาผู้สูงอายุตาํบลบางเตย   ตัง้ไว้  80,000  บาท  

เพ่ือจา่ยสนบัสนนุการให้ความรู้และการจดัทศันศกึษา  กลุม่ผู้สงูอายภุายในตําบลบางเตย ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 1.4  โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี    ตัง้ไว้  150,000 บาท  

เพ่ือจา่ยสนบัสนนุการให้ความรู้และการจดัทศันศกึษา  กลุม่สตรีเพ่ือการพฒันาอาชีพตําบลบางเตย ตัง้จา่ยจาก

เงินรายได้  

1.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพ

ตดิอย่างย่ังยืน        ตัง้ไว้  80,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัทําโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหายา

เสพตดิตามยทุธศาสตร์ การสํารวจและรายงานข้อมลูสถานการณ์ยาเสพตดิ การจดัทําแผนปฏิบตักิารป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น  (ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   



 

 

1.6 โครงการส่งเสริมบทบาทและเพิ่มศักยภาพของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา

ชุมชน (ผู้นําอช./อช.)        ตัง้ไว้ 60,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริม สนบัสนนุและประสานการทํางานร่วมกนัระหวา่งผู้ นําอช.และอช.

กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ในด้านการจดัประชมุ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการขบัเคล่ือนกิจกรรม ตา่งๆ  

เป็นต้น  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

1.7 โครงการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ   ตัง้ไว้ 50,000 บาท   

เพ่ือดําเนินการสง่เสริม สนบัสนนุโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริฯและโครงการตามพระราช

เสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ เชน่การปลกูหญ้าแฝก การปลกูป่า การสร้างฝายชะลอความชุม่ชืน้ การอนรัุกษ์

ดนิและนํา้ การแกล้งดนิ เป็นต้น       ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

 1.8 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาํแผนชุมชนและกิจกรรมชุมชนตัง้ไว้ 70,000 บาท เพ่ือ

สง่เสริม สนบัสนนุการจดัทําแผนชมุชน และกิจกรรม ชมุชน สนบัสนนุการจดัประชมุประชาคมแผนชมุชน  การ

พฒันาผู้ นําชมุชน การสร้างเครือขา่ยองค์กรชมุชน และการสนบัสนนุการขบัเคล่ือนแผนชมุชนแบบบรูณ าการ 

เพ่ือนําข้อมลูมาจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน  การสง่เสริมกระบวนการประชาธิปไตยชมุชนระดบัหมูบ้่านและตําบล 

และการสนบัสนนุการปฏิบตักิารตามแผนพฒันาประชาธิปไตยของชมุชน  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0891.4/ว956 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2553) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

 1.9 โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาํเนินงานโครงการบาํบัดทุกข์ บาํรุงสุข แบบ ABC 

(Area Based Collaborative Research)     ตัง้ไว้ 50,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสนบัสนนุการดําเนินงานโครงการบําบดัทกุข์ บํารุงสขุ แบบ ABC ( Area Based 

Collaborative Research)  ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ท่ีโดย

ใช้แนวคดิพืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ การจดัทําบญัชีครัวเรือนและใช้แผนชมุชนเป็นเคร่ืองมือ   

1.10 โครงการสาํรวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน   ตัง้ไว้  40,000    บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัทําโครงการสํารวจและจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน  ในการจดัทําแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสํารวจและจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน คา่จดัพิมพ์แบบสํารวจ การ

นําเข้าข้อมลูและสรุปประเมินผลการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน  เป็นต้น   

1.11 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว    ตัง้ไว้  50,000  บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมสนบัสนนุการดําเนินงานด้านการพฒันาสตรีและครอบครัว  ได้แก่ การ

สง่เสริมภาวะผู้ นําแก่สตรีในชมุชนและการพฒันาสตรีในด้านตา่งๆ การสง่เสริมการพฒันาความรู้ให้แก่บคุลากร/

พนกังานสว่นท้องถ่ิน การให้ความรู้เพ่ือการพฒันาครอบครัวแก่ประชาชนในพืน้ท่ี การเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว การป้องกนัและแก้ไขปัญหาครอบครัว การสง่เสริมการจดัตัง้ศนูย์ให้ความชว่ยเหลือ  

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยตุคิวามรุนแรงในครอบครัว การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการมี

เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น  การเลีย้งดบูตุร  เป็นต้น  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   



 

 

 1.12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตใินระดับ

ครัวเรือนและชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตัง้ไว้  30,000   บาท   

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการสนบัสนนุ สง่เสริมให้ประชาชนนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิเชน่ การ

จดัทําบญัชีครัวเรือน การลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้ การออมเงิน การสหกรณ์  เป็นต้น    (ตามหนงัสือกรม

สง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นท่ีสดุ ท่ี มท 0891.4/ว1659  ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม  2553) ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   

1.13 ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตฯิ ตัง้ไว้  95,000  บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้ต้นไม้ ซือ้พนัธุ์ไม้ในการปลกู และวสัดอุปุกรณ์อ่ืนๆ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  งบลงทนุ  (รหสับัญชี 540000)     ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

  งบรายจ่ายอ่ืน  (รหสับัญชี 550000)             ตัง้ไว้รวม            -         บาท  

 

  งบเงนิอุดหนุน  (รหสับัญชี 560000)    ตัง้ไว้รวม      180,000    บาท  
 1.เงนิอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400) 

        ตัง้ไว้รวม        180,000    บาท  

1.1 อุดหนุนกลุ่มสตรีเพ่ือการพัฒนาอาชีพตาํบลบางเตย   ตัง้ไว้ 80,000 บาท 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุกลุม่สตรีเพ่ือการพฒันาอาชีพตําบลบางเตย  ตามโครงการ พฒันาศกัยภาพกลุม่สตรีเพ่ือ

การพฒันาอาชีพตําบลบางเตย   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255 7  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  (00250) งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชมุชน (00252)   

1.2 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาํบลบางเตย  ตัง้ไว้ 50,000 บาท  

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุศนูย์พฒันาครอบครัวในชมุชนตําบลบางเตย ตามโครงการ ครอบครัวอบอุน่ เดก็และ

เยาวชนมีภมูิคุ้มกนัยาเสพตดิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255 7  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  (00250) งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชมุชน (00252)   

 1.3 อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดนิตาํบลบางเตย     ตัง้ไว้ 50,000  บาท    

เพ่ือจา่ยเป็นคา่อดุหนนุกองทนุแมข่องแผน่ดนิตําบลบางเตย  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  

******************************************* 


