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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 6,725,460.00

โบนัส 5101010102.001 878,195.00

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 287,000.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 312,780.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 2,036,095.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002 3,749,170.00

เงินค่าครองชีพ 5104040108.001 166,625.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 14,155,325.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 113,169.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 457,000.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 84,000.00

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001 535,400.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 9,362.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,198,931.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 120,900.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 120,900.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 120,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 15,475,156.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 135,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 135,400.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 85,650.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 85,650.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 221,050.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 22,400.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 50,400.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 62,000.00
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รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 134,800.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 134,800.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 832,816.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 2,919,308.85

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 105,940.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 164,120.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 28,000.00

ค่าธรรมเนียม 5104010115.001 3,330.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 4,053,514.85

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 213,994.98

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 6,119.95

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 218,328.90

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 18,935.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 457,378.83

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 3,362.81

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 17,200.00

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 703,860.81

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 703,860.81

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 1,041,010.00

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 335,694.00

รวม ค่าตอบแทน 1,376,704.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 6,591,458.49

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5105010127.001 -

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 4,133,594.49

เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกําไร 5107010106.001 10,000.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 22,743,500.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010117.002 784,330.62

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานอื่น 5107010199.001 15,810.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 27,687,235.11

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 27,687,235.11

ค่าจําหน่ายจากการขายสินทรัพย์

ค่าจําหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5203010120.001 -

รวม ค่าจําหน่ายจากการขายสินทรัพย์ -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5205010101.001 10,427.00

รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 10,427.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 6,653,820.44

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 6,653,820.44

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 200,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 5212010199.999 27,605.50

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 227,605.50

รวมทั้งสิ้น 57,001,552.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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