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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 18,411,832.27

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 627,900.00

ค่าล่วงเวลา 5101010108.001 13,200.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 1,613,900.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010115.001 1,891,430.00

เงินค่าครองชีพ 5101010116.001 208,818.15

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 2,321,193.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 25,088,273.42

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินช่วยพิเศษ 5101020101.001 32,255.40

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 62,992.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 42,300.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 1,798,550.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 9,406.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,945,503.40

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 164,490.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 164,490.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 164,490.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 18,119,818.68

เงินบําเหน็จ 5101040106.001 774,050.00

เงินบําเหน็จตกทอด 5101040107.001 216,882.00

เงินบําเหน็จดํารงชีพ 5101040108.001 1,147,372.00

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 5101040120.001 1,533,834.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 21,791,956.68

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 5101040202.001 52,500.00

รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ 52,500.00

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 21,844,456.68

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 49,042,723.50

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
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ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 119,285.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 119,285.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 40,935.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 40,935.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 160,220.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 28,060.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 69,551.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 240,393.61

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 338,004.61

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 338,004.61

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 2,429,146.45

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 5104010104.003 161,890.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 5,389,953.48

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 5104010107.002 19,750.00

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 630,312.50

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 25,859,230.91

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 74,190.30

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 5104010114.001 62.00

ค่าธรรมเนียม 5104010115.001 750.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 34,565,285.64

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 1,008,656.40

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล 5104020103.001 173,957.93

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 147,779.40

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 95,212.72

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 46,319.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 1,471,925.45

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 11,937.74

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 108,428.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 6,611.00
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ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 673,485.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 5104030209.001 529,363.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 5104030210.001 252,000.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ 5104030211.001 9,416.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 366,249.30

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 534,463.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 326,721.04

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 2,818,674.08

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 2,818,674.08

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 507,618.00

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 28,600.00

รวม ค่าตอบแทน 536,218.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 39,392,103.17

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 7,348,552.36

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010113.002 51,550.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 17,005,500.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 24,405,602.36

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกําไร 5107020105.001 20,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน 20,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 24,425,602.36

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 63,135,067.07

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 63,135,067.07

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 360,000.00

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.005 147,058.97

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 507,058.97

รวมทั้งสิ้น 177,000,779.68
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