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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 4,260,732.50

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 267,800.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 393,800.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010115.001 394,480.00

เงินค่าครองชีพ 5101010116.001 223,761.67

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 674,000.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 6,214,574.17

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 7,639.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 9,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 17,039.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 1,600.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 1,600.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 1,600.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 5,263,359.61

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 5101040120.001 340,852.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 5,604,211.61

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 5,604,211.61

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11,837,424.78

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 40,960.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 40,960.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 3,250.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 3,250.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 44,210.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 4,800.00
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ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 12,900.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 50,897.59

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 68,597.59

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 68,597.59

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 347,117.25

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 8,559.69

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 71,010.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 5,186,019.36

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 564.70

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 5,613,271.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 143,162.56

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล 5104020103.001 31,103.63

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 40,932.48

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 3,263.50

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 3,764.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 222,226.17

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 967.28

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 1,312.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 3,825.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 5104030209.001 2,000.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 5104030210.001 28,000.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 47,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 4,185.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 6,968.21

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 94,257.49

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 94,257.49

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 13,000.00

รวม ค่าตอบแทน 13,000.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 5,942,754.66

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 3,770,800.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 3,770,800.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 3,770,800.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 9,780,852.65

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 9,780,852.65

รวมทั้งสิ้น 31,444,639.68
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