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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 6,190,790.00

โบนัส 5101010102.001 878,195.00

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 266,000.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 286,320.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 1,829,035.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002 3,462,100.00

เงินค่าครองชีพ 5104040108.001 154,090.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 13,066,530.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 99,727.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 424,500.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 77,000.00

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001 535,400.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 9,362.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,145,989.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 120,900.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 120,900.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 120,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14,333,419.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 106,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 106,600.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 85,650.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 85,650.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 192,250.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 19,520.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 33,600.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 48,064.00
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รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 101,184.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 101,184.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 691,129.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 2,035,258.85

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 80,940.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 119,220.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 2,926,547.85

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 170,988.52

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 5,837.47

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 170,853.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 17,214.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 364,892.99

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 3,362.81

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 8,600.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 17,250.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 254,788.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 407,760.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 3,500.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 695,260.81

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 695,260.81

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 897,260.00

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 270,534.00

รวม ค่าตอบแทน 1,167,794.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5,154,495.65

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5105010127.001 -

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 4,034,868.17

เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกําไร 5107010106.001 10,000.00
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ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 20,874,500.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010117.002 720,701.02

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น 5107010199.001 15,810.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 25,655,879.19

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 25,655,879.19

ค่าจําหน่ายจากการขายสินทรัพย์

ค่าจําหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5203010120.001 -

รวม ค่าจําหน่ายจากการขายสินทรัพย์ -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5205010101.001 9,927.00

รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 9,927.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 7,811,587.03

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 7,811,587.03

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 200,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 5212010199.999 27,605.50

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 227,605.50

รวมทั้งสิ้น 53,486,347.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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