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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 3,871,811.69

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 205,154.53

ค่าจ้าง 5101010113.001 211,170.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 1,339,577.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002 1,060,200.00

เงินค่าครองชีพ 5104040108.001 70,895.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 6,758,808.22

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 35,434.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 401,419.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 44,333.33

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001 392,000.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 2,498.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 875,684.33

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 25,092.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 25,092.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 25,092.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7,659,584.55

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 144,276.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 144,276.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 116,100.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 116,100.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 260,376.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 21,600.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 69,400.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 96,386.22

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 187,386.22
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ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ

ค่าที่พัก - ต่างประเทศ 5103020103.001 1,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ 1,600.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 188,986.22

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 (148,022.40)

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 1,825,944.14

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 5104010107.002 39,750.00

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 248,155.94

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 1,234,551.32

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 3,200,379.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 135,092.68

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล 5104020103.001 2,604.00

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 1,114.94

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 33,239.03

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 7,103.25

รวม ค่าสาธารณูปโภค 179,153.90

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 148,580.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 32,625.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 500.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 25,200.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 181,800.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 388,705.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 388,705.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 599,928.26

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 3,793.00

รวม ค่าตอบแทน 603,721.26

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 4,371,959.16

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 1,677,109.60

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010103.001 15,000.00
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ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 5107010110.001 243,150.28

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 5107010113.001 102,955.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 6,643,100.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010117.002 (56,150.00)

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 8,625,164.88

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 8,625,164.88

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 2,219,124.30

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 2,219,124.30

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 101,160.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 101,160.00

รวมทั้งสิ้น 23,426,355.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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