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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 20,720,431.47

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 695,800.00

ค่าล่วงเวลา 5101010108.001 13,200.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 1,788,620.20

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010115.001 2,117,670.00

เงินค่าครองชีพ 5101010116.001 233,813.15

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 2,679,193.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 28,248,727.82

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินช่วยพิเศษ 5101020101.001 32,255.40

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 69,059.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 47,000.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 1,952,750.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 9,406.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,110,470.40

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 181,790.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 181,790.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสําหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บํานาญ

5101030205.001 -

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล -

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 181,790.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 19,795,824.28

เงินบําเหน็จ 5101040106.001 774,050.00

เงินบําเหน็จตกทอด 5101040107.001 216,882.00

เงินบําเหน็จดํารงชีพ 5101040108.001 1,356,532.00

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 5101040120.001 1,704,260.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 23,847,548.28

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 5101040202.001 52,500.00

รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ 52,500.00

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 23,900,048.28
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รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 54,441,036.50

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 119,885.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 119,885.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 60,435.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 60,435.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 180,320.00

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 2,681,110.95

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 5104010104.003 161,890.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 5,563,668.76

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 5104010107.002 19,750.00

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 728,562.50

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 28,774,708.25

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 81,190.30

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 5104010114.001 62.00

ค่าธรรมเนียม 5104010115.001 1,260.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 38,012,202.76

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 1,085,788.01

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล 5104020103.001 194,724.93

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 160,185.82

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 129,980.23

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 46,319.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 1,616,997.99

ค่าใช้สอยอื่น ๆ
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ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 11,937.74

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 112,728.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 7,051.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 688,485.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 5104030209.001 529,363.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 5104030210.001 280,000.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ 5104030211.001 9,416.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 395,749.30

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 553,373.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 351,427.04

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 2,939,530.08

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 2,939,530.08

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 520,180.00

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 28,600.00

รวม ค่าตอบแทน 548,780.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 43,117,510.83

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 8,141,897.02

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - ภาคครัวเรือน 5107010104.001 -

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010113.002 51,550.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 18,900,100.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม 5107010117.001 40,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 27,133,547.02

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 27,133,547.02

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 68,487,349.38

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 68,487,349.38

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 360,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 360,000.00

รวมทั้งสิ้น 194,057,768.34
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