
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,255,399 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม 4,255,399 บาท

งบบุคลากร รวม 3,147,399 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,147,399 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,701,819 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําป  ตั้งไว  5 อัตรา  
 1.ผูอํานวยการกองคลัง  (ผูอํานวยการตน) ตั้งไว  562,579  บาท
  2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ  ตั้ง
ไว 356,160 บาท 
  3.เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ตั้งไว  304,120
 บาท
  4.เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  ตั้งไว  304,120
  บาท
  5.เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน ตั้ง 174,840  บาท
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2563-2565)  ทั้งนี้ ใหจายตามคํา
สั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับของพนักงานสวน
ตําบล  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่  มท
  0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารคลัง 

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:01:20 หนา : 1/12



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ในกองคลัง  ตั้งไว  3  อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป (พ
.ศ.2563-2565) ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (ระดับ
ตน) ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตั้ง
ไว  12  เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เปนเงิน  42,000  บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง 
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 43
) พ.ศ.2560  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2560  หนังสือ สถจ.ที่  ชย
  0023.2/5369  ลงวันที่  4 พฤษภาคม  2560
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,052,040 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกอง
คลัง  ตั้งไว   7  อัตรา  ดังนี้ 
1.ผช.จพง.การเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว 296,790
 บาท
2.ผช.จพง.พัสดุ  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว  297,990 บาท
3.ผช.จพง.จัดเก็บรายได  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว  295,110
 บาท
4.ผช.จพง.ธุรการ (กองคลัง)  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 162,150
 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป  (พ.ศ.2563-2565) ทั้งนี้ ใหจายตามคํา
สั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  
* ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่  มท  0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 225,540 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัด  ตั้งไว  7  อัตรา ดังนี้ 
1.ผช.จพง.การเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว 64,440
 บาท
2.ผช.จพง.พัสดุ  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว 64,440 บาท
3.ผช.จพง.จัดเก็บรายได  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว 64,440 บาท
4.ผช.จพง.ธุรการ  (กองคลัง) จํานวน  1 อัตรา ตั้งไว  32,220
 บาท
  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2563-2565)  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง    
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 4) ลงวันที่  5
  สิงหาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 1,108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ , ผูตรวจรายงาน
และประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผูขอรับการประเมิน, คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง  คณะกรรมการตรวจการจาง , คณะกรรมการสอบสวน,และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  จํานวน  10,000  บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารคลัง  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงาน  พนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  โดยกําหนดคาเชา
บานของขาราชการใหเหมาะสมและสอดคลองกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการทองถิ่น  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2559  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาและคาเลาเรียนบุตร
ไดตามระเบียบ ฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
แก พนักงานในสังกัดกองคลัง  เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือ
สัมมนา  ประชุมตางๆ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และเกี่ยว
ของกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้   ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2558
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  (ตั้งจายไมเกินรอยละ  3  ของรายไดรวม
เงินรายไดของปงบประมาณ  2558  หนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548)  ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง   
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2.โครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดการทุจริต (กองคลัง) จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ เชน  การเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร  วัสดุ  อุปกรณ  และการปรับปรุงระบบอินเตอร
เน็ต  เพื่อใหมีความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนปฏิบัติหลักการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารงานคลังตลอดจนคาใชจายตาง ๆ  ที่
สามารถเบิกจายประเภทรายจายนี้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่ว
ไป  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง   ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่นของ อบต.วังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่  8  เเนวทางการพัฒนาที่ 8.1 หนา 159 รายการที่ 19 (สอด
คลองยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 8)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:01:20 หนา : 7/12



3.อบต.สัญจร"บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่" (กองคลัง) จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อการดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยการจัดทําการสํารวจ ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง  ภาษีป้าย  การจัดจัดเก็บภาษีที่ดิน  ภาษี
ป้าย  ตลอดจนคาธรรมเนียม หรือปรับขอมูลแผนทาภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  การจัดทําฐานขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง  เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ 
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8  มกราคม 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป  แผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นของ อบต.วังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 8 เเนวทาง
การพัฒนาที่ 8.1 หนา 157 รายการที่ 10 (สอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8)
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5.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน     (กองคลัง) จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง  การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เชน  การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สราง  เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่
กําหนดและการเตรียมความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง การรวบรวมขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ใหมีความครบถวนสมบูรณ และสามารถนําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (LTAX 3000) ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะเฆ เชน การจัดทําแผนที่แมบท การคัดกรองขอมูลเกี่ยวกับภาค
สนาม การจัดทําแผนที่ภาษี การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน การปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปน โดยคาใชจายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ทุกรายการ ภายใตวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือ
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8  มกราคม 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรที่ 8 แนวทางการ
พัฒนาที่ 8.1 หนาที่ 26 รายการที่ 3 (สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน และรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสิน  ที่อยูในความรับผิดชอบในความรับผิดชอบของ
กองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินราย
ได   ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.วัสดุคงทน  ตั้งไว    20,000   บาท 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานมไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  แปรงลบ
กระดานดํา  ตรายาง  ที่ถูพื้น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง
2.วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว   30,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานมไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุม
คา  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับ
หมึก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา1 *
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

1.วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว  30,000  บาท   
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน อุปกรณบันทึกขอมูล   เทป
บันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ  สายเคเบิล ฯลฯ  
2. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ตั้งไว  30,000  บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่
มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม เชน  วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล  หนวยประมวลผล  ฮารดดิสกไดร  ซีดีรอม
ไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  เมน
บอรด  เมมโมรี่ซิป  เมาส  เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ   และ
วัสดุอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้  ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง 
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา 7 *

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร   คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดจาก
การพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ที่สามารถเบิก
จายในรายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ  เชน  คาเคเบิ้ล  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เปนตน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
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