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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ
าภ

น งบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,255,399 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
งิน ดื นพนั งาน
คาชี้ จง
- พื่ จาย ปน งิน ดื นพนั งาน วนตาบล ละ งินปรับปรง งิน
ดื นพนั งานประจาป ตั้งไว 5 ัตรา
1.ผ านวย าร งคลัง (ผ านวย ารตน) ตั้งไว 562,579 บาท
2.นั วิชา าร งิน ละบัญชีปฏิบัติ าร/ชานาญ าร ตั้ง
ไว 356,160 บาท
3. จาพนั งาน าร งิน ละบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งไว 304,120
บาท
4. จาพนั งานพั ดปฏิบัติงาน/ชานาญงาน ตั้งไว 304,120
บาท
5. จาพนั งานจัด ็บรายไดปฏิบัติงาน/ชานาญ
งาน ตั้ง 174,840 บาท
ตาม ผน ัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ทั้งนี้ ใ จายตามคา
ั่ง าร ลื่ นขั้น งิน ดื น ลื่ นระดับข งพนั งาน วน
ตาบล ตาม นัง ื านั งาน จ. ท. ละ . บต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่ ง ซั ซ ม นว
ทาง ารคานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบคคลข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏใน
ดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารคลัง

รวม

4,255,399 บาท

รวม

3,147,399 บาท

รวม

3,147,399 บาท

จานวน

1,701,819 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน

จานวน

126,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

คาชี้ จง
- พื่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานที่ปฏิบัติ
นาที่ใน งคลัง ตั้งไว 3 ัตรา ตาม ผน ัตรา าลัง 3 ป (พ
.ศ.2563-2565) ฉบับ ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจาย
จา งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง
งินประจาตา นง
คาชี้ จง
- พื่ จาย ปน งินประจาตา นงผ านวย าร งคลัง (ระดับ
ตน) ข งพนั งาน วนตาบลที่มี ิทธิไดรับ งินประจาตา นง ตั้ง
ไว 12 ดื น ๆ ละ 3,500 บาท ปน งิน 42,000 บาท ตั้งจาย
จา งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง
* ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ชัยภมิ รื่ ง ลั ณฑ ละ งื่ นไข ี่ยว ับ ารบริ ารงาน
บคคลข ง งค ารบริ าร วนตาบล ( ไข พิ่ม ติม ฉบับที่ 43
) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นัง ื ถจ.ที่ ชย
0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
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คาต บ ทนพนั งานจาง
คาชี้ จง
- พื่ จาย ปนคาจางข งพนั งานจางที่ปฏิบัติ นาที่ใน ง
คลัง ตั้งไว 7 ัตรา ดังนี้
1.ผช.จพง. าร งิน ละบัญชี จานวน 2 ัตรา ตั้งไว 296,790
บาท
2.ผช.จพง.พั ด จานวน 2 ัตรา ตั้งไว 297,990 บาท
3.ผช.จพง.จัด ็บรายได จานวน 2 ัตรา ตั้งไว 295,110
บาท
4.ผช.จพง.ธร าร ( งคลัง) จานวน 1 ัตรา ตั้งไว 162,150
บาท
ตาม ผน ัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ทั้งนี้ ใ จายตามคา
ั่ง าร ลื่ นขั้น งิน ดื น ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดาน
บริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
* ตาม นัง ื านั งาน จ. ท. ละ . บต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่ ง ซั ซ ม นวทาง าร
คานวณภาระคาใชจายดาน ารบริ ารงานบคคลข ง งค ร
ป คร ง วนท งถิ่น

จานวน

1,052,040 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆข งพนั งานจาง

จานวน

225,540 บาท

รวม

1,108,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

คาชี้ จง
- พื่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราวข งพนั งานจางตาม
ภาร ิจที่ปฏิบัติ นาที่ใน านั ปลัด ตั้งไว 7 ัตรา ดังนี้
1.ผช.จพง. าร งิน ละบัญชี จานวน 2 ัตรา ตั้งไว 64,440
บาท
2.ผช.จพง.พั ด จานวน 2 ัตรา ตั้งไว 64,440 บาท
3.ผช.จพง.จัด ็บรายได จานวน 2 ัตรา ตั้งไว 64,440 บาท
4.ผช.จพง.ธร าร ( งคลัง) จานวน 1 ัตรา ตั้งไว 32,220
บาท
ตาม ผน ัตรา าลัง 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ตั้งจายจา งินราย
ได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ าร
งานคลัง
* ประ าศคณะ รรม ารพนั งาน วนตาบลจัง วัด
ชัยภมิ รื่ ง า นด ลั ณฑ ี่ยว ับ ารใ พนั งาน วน
ตาบล ล จาง ละพนั งานจาง ข ง งค ารบริ าร วนตาบล
ไดรับ งิน พิ่ม ารคร งชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5
ิง าคม 2558
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บ ทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน
ท งถิ่น

งค รป คร ง วน

พื่ จาย ปนคาต บ ทน ได ผทรงคณวฒิ , ผตรวจรายงาน
ละประ มินความชานาญ รื ความ ชี่ยวชาญผลงานทางวิชา าร
ข งพนั งานผข รับ ารประ มิน, คณะ รรม ารจัดซื้ จัด
จาง คณะ รรม ารตรวจ ารจาง , คณะ รรม าร บ วน, ละ
คาใชจาย ื่นที่ ี่ยวข ง จานวน 10,000 บาท ตั้งจายจา งิน
รายได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารคลัง
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คาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

พื่ จาย ปนคาต บ ทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร ใ
พนั งาน พนั งานจางที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบฯ ตั้งจายจา
งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง
คา ชาบาน
พื่ จาย ปนคา ชาบานใ ับขาราช าร วนท งถิ่น ซึ่งมี ิทธิ บิ
ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานข งขา
ราช าร วนท งถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โดย า นดคา ชา
บานข งขาราช ารใ มาะ ม ละ ดคล ง ับประ ภท
ตา นง ละระดับตา นงข งขาราช ารท งถิ่น ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2559 ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดานบริ าร
ทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
งินชวย ลื ารศึ ษาบตร
พื่ จาย ปน งินชวย ลื ารศึ ษาบตร ใ พนั งาน วน
ตาบล ซึ่งมี ิทธิ บิ งินชวย ลื ารศึ ษา ละคา ลา รียนบตร
ไดตามระ บียบ ฯ ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารทั่ว
ไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
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ค่าใช้สอย

รวม

800,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
1.คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร ( งคลัง)
คาชี้ จง
- พื่ จาย ปนคาใน าร ดินทางไปราช ารในราช าณาจั ร ละ
น ราช าณาจั ร ฝึ บรม พื่ ารพัฒนาศั ยภาพ งคความร
ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานข ง งค รป คร ง วนท งถิ่นใ
พนั งานใน ัง ัด งคลัง พื่ จาย ปนคา บี้ย ลี้ยง คา
พา นะ คา ชาที่พั คาลงทะ บียนฝึ บรม รื
ัมมนา ประชมตางๆ ละคาใชจาย ื่น ๆ ที่ ี่ยวข ง ละ ี่ยว
ข ง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจ านาจ นาที่ข ง งค าร
บริ าร วนตาบล ตล ดจนคาใชจายตาง ๆ ที่ ามารถ บิ จายใน
ประ ภทรายจายนี้ ใ ถื ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไปราช ารข ง จา
นาที่ท งถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ตั้งจายไม ินร ยละ 3 ข งรายไดรวม
งินรายไดข งปงบประมาณ 2558 นัง ื ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548) ตั้งจายจา งินราย
ได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ าร
งานคลัง
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2.โครง าร ง ริมท งถิ่นปล ด ารทจริต ( งคลัง)
คาชี้ จง
- พื่ าร ง ริม นับ นน ารดา นิน ารจัดทาระบบบัญชี
ค มพิว ต รข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น (e-LAAS) ใ บรรล
ผล ัมฤทธิ์ ชน าร ตรียม ครื่ ง
ค มพิว ต ร วั ด ป รณ ละ ารปรับปรงระบบ ิน ต ร
น็ต พื่ ใ มีความพร มที่จะร งรับ ารปฏิบัติงานในระบบ
ค มพิว ต รข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ปนปฏิบัติ ลั าร
ปฏิบัติงานดาน ารบริ ารงานคลังตล ดจนคาใชจายตาง ๆ ที่
ามารถ บิ จายประ ภทรายจายนี้ โดยถื ปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทย วาดวย ารรับ งิน าร บิ จาย งิน าร
ฝา งิน าร ็บรั ษา งิน ละ ารตรวจ งินข ง งค รป คร ง
วนท งถิ่น พ.ศ.2547 ละ ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารงานทั่ว
ไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ปรา ฎใน ผน
พัฒนาท งถิ่นข ง บต.วังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตร
ที่ 8 นวทาง ารพัฒนาที่ 8.1 นา 159 ราย ารที่ 19 ( ด
คล งยทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยทธศา ตร ปท.ใน ขต
จัง วัดชัยภมิที่ 8)

จานวน

40,000 บาท
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3. บต. ัญจร"บริ ารจัด ็บภาษีน

ถานที่" ( งคลัง)

คาชี้ จง
- พื่ ารดา นิน ารพัฒนาประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายไดข ง
งค รป คร ง วนท งถิ่น โดย ารจัดทา าร ารวจ ภาษีที่ดิน
ละ ิ่งปล ราง ภาษีป้าย ารจัดจัด ็บภาษีที่ดิน ภาษี
ป้าย ตล ดจนคาธรรม นียม รื ปรับข มล ผนทาภาษี ละ
ทะ บียนทรัพย ิน ละ ารจัดทาฐานข มลใน ารจัด ็บรายได
ข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น ชน ารจัดทาฐานข มลที่ดิน
ละ ิ่งปล ราง พื่ ร งรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล
ราง ตล ดจนคาใชจาย ื่นๆ ที่จา ปนภายในวง งินงบประมาณ
ที่ตั้งไว ใ ถื ปฏิบัติตาม นัง ื
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารดา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 0107
ลงวันที่ 8 ม ราคม 2562
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร ดินทางไป
ราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารงานทั่วไป ผน
งานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ปรา ฎใน ผนพัฒนาท ง
ถิ่นข ง บต.วังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยทธศา ตรที่ 8 นวทาง
ารพัฒนาที่ 8.1 นา 157 ราย ารที่ 10 ( ดคล งยทธศา ตร
จัง วัดชัยภมิที่ 4 ยทธศา ตร ปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิที่ 8)

จานวน

150,000 บาท

นา : 9/12

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:01:20

5.โครง ารปรับปรง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน

( งคลัง) จานวน

คาชี้ จง
- พื่ จายพัฒนาประ ิทธิภาพ ารบริ ารงานคลัง ารพัฒนา
ประ ิทธิภาพ ารจัด ็บรายไดข ง งค รป คร ง วนท ง
ถิ่น ละ ารจัดทาฐานข มลใน ารจัด ็บรายไดข ง งค ร
ป คร ง วนท งถิ่น ชน ารจัดทาฐานข มลที่ดิน ละ ิ่งปล
ราง พื่ ร งรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล รางตามที่
า นด ละ าร ตรียมความพร มร งรับ ารจัด ็บภาษีที่ดิน ละ
ิ่งปล ราง ารรวบรวมข มล ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน
ใ มีความครบถวน มบรณ ละ ามารถนาระบบ าร น ทศ
ภมิศา ตร (GIS) ละโปร รม ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ิน (LTAX 3000) ไปใชได ยางมีประ ิทธิภาพ ละ ิด
ประโยชนต ารบริ ารจัด ารข ง งค ารบริ าร วนตาบลวัง
ตะ ฆ ชน ารจัดทา ผนที่ มบท ารคัด ร งข มล ี่ยว ับภาค
นาม ารจัดทา ผนที่ภาษี ารจัดทาทะ บียนทรัพย ิน ารปรับ
ปรง ผนที่ภาษี ละทะ บียนทรัพย ิน ตล ดจนคาใชจาย ื่นๆ ที่
จา ปน โดยคาใชจายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได
ท ราย าร ภายใตวง งินงบประมาณที่ตั้งไว ใ ถื ปฏิบัติตาม
นัง ื
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ผนที่ภาษี ละทะ บียน
ทรัพย ินข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ.2550
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารดา นิน ารตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดิน ละ ิ่งปล ราง พ.ศ.2562
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.3/ว 0107
ลงวันที่ 8 ม ราคม 2562
ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ าร
ทั่วไป งานบริ ารงานคลัง ปรา ฏใน ผนพัฒนาท งถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ( พิ่ม ติมฉบับที่ 1) ยทธศา ตรที่ 8 นวทาง าร
พัฒนาที่ 8.1 นาที่ 26 ราย ารที่ 3 ( ดคล ง ับยทธศา ตร
ข งจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยทธศา ตรข ง งค รป คร ง วนท งถิ่น
ใน ขตจัง วัดชัยภมิที่ 8)

500,000 บาท

นา : 10/12

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:01:20

คาบารงรั ษา ละซ ม ซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

คาชี้ จง
- พื่ จาย ปนคาประ บ ดัด ปลง ต ติม รื ปรับปรงวั ด
านั งาน ละรายจาย พื่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ ม ซมบารง
รั ษาทรัพย ิน ที่ ยในความรับผิดช บในความรับผิดช บข ง
งคลัง พื่ ใ ามารถใชงานไดตามป ติ ตั้งจายจา งินราย
ได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
1.วั ดคงทน ตั้งไว 20,000 บาท
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข งที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตาม
ป ติมี าย ารใชงานมไมยืนนาน รื มื่ นาไปใชงาน ลว ิด
ความชารด ีย าย ไม ามารถซ ม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รื
ซ ม ซม ลวไมคมคา ชน นัง ื ครื่ งคิด ลขขนาด ล็ ที่
ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไมบรรทัด ล็ รรไ ร ปรงลบ
ระดานดา ตรายาง ที่ถพื้น ฯลฯ ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏ
ในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง
2.วั ด ิ้น ปลื ง ตั้งไว 30,000 บาท
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข งที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน ตตาม
ป ติมี าย ารใชงานมไมยืนนาน รื มื่ นาไปใชงาน ลว ิด
ความชารด ีย าย ไม ามารถซ ม ซมใ ใชงานไดดัง ดิม รื
ซ ม ซม ลวไมคม
คา ชน ระดาษ มึ ดิน ปา า ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ มด ซ ง าร ตลับ
มึ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชน ฯลฯ ตั้งจายจา งินราย
ได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง
* ตาม นัง ื ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา ิ่งข งที่จัด ปน
วั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ นา1 *

นา : 11/12

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:01:20

วั ดค มพิว ต ร

จานวน

60,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

90,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จานวน

20,000 บาท

1.วั ด ิ้น ปลื ง ตั้งไว 30,000 บาท
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข งโดย ภาพมีลั ษณะ มื่ ใชงาน ลว
ย ม ิ้น ปลื ง มดไป ปร ภาพ รื ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลา ัน ั้น รื ไมคง ภาพ ดิม ชน ป รณบันทึ ข มล ทป
บันทึ ข มล ัวพิมพ รื ถบพิมพค มพิว ต ร ตลับผล มึ
า รับ ครื่ งพิมพ าย ค บิล ฯลฯ
2. วั ด ป รณประ บ ละ ะไ ล ตั้งไว 30,000 บาท
- พื่ จาย ปนคาจัดซื้ ิ่งข งที่ใช ปน ป รณประ บ รื ะไ ล
า รับ ารซ ม ซมบารงรั ษาทรัพย ินใ ลับคืน ภาพดัง ดิมที่
มีลั ษณะ ปน ารซ มบารงป ติ รื คาซ ม ชน วั ด ป รณ
ประ บ ละ ะไ ล นวยประมวลผล ฮารดดิ ไดร ซีดีร ม
ไดรฟ ผน ร ง ง ผง ป้น ั ขระ รื ป้นพิมพ มน
บ รด มมโมรี่ซิป มา ครื่ ง ระจาย ัญญาณ ฯลฯ ละ
วั ด ื่น ๆ ที่ ามารถ บิ จายในรายจายประ ภทนี้ ตั้งจายจา
งินรายได ปรา ฏในดานบริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงานคลัง
* ตาม นัง ื ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559 รื่ ง นวทาง ารพิจารณา ิ่งข งที่จัด ปน
วั ด ละครภัณฑตาม ลั ารจา น ประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณ นา 7 *

คาชี้ จง
- พื่ จาย ปนคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียา ร คา ชาตไปรษณีย คาธรรม นียม ารโ น งินใน
ระบบบริ าร งิน ารคลังภาครัฐ ละคาใชจาย ื่น ๆ ที่ ิดจา
ารพัฒนารายไดข ง งค ารบริ าร วนตาบล ที่ ามารถ บิ
จายในรายจายประ ภทนี้ ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดาน
บริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

นา : 12/12

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:01:20

คาบริ าร ื่ าร ละโทรคมนาคม
คาชี้ จง
- พื่ จาย ปนคาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบ ิน ท ร น็ต รวมถึง
ิน ท ร น็ต ารด ละคา ื่ าร ื่น ๆ ชน คา ค บิ้ล คา ชาช ง
ัญญาณดาว ทียม ปนตน ตั้งจายจา งินรายได ปรา ฏในดาน
บริ ารทั่วไป ผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ ารงานคลัง

จานวน

70,000 บาท

