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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 25,169,959.61

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 831,600.00

ค่าล่วงเวลา 5101010108.001 29,000.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 2,144,941.40

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 3,395,193.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002 2,579,890.00

เงินค่าครองชีพ 5104040108.001 282,653.15

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 34,433,237.16

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินช่วยพิเศษ 5101020101.001 32,255.40

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 87,260.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 56,400.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 2,338,270.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 9,406.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,523,591.40

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 204,040.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 204,040.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสําหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บํานาญ

5101030205.001 -

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล -

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 204,040.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 23,159,003.48

เงินบําเหน็จ 5101040106.001 774,050.00

เงินบําเหน็จตกทอด 5101040107.001 216,882.00

เงินบําเหน็จดํารงชีพ 5101040108.001 1,556,532.00

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 5101040120.001 2,045,112.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 27,751,579.48

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 5101040202.001 52,500.00

รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ 52,500.00

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 27,804,079.48
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รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 64,964,948.04

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 153,860.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 153,860.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 102,837.77

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 102,837.77

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 256,697.77

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 3,762,721.73

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 5104010104.003 190,325.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 7,125,840.35

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 5104010107.002 48,500.00

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 956,019.70

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 35,168,757.69

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 197,687.57

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 5104010114.001 62.00

ค่าธรรมเนียม 5104010115.001 1,260.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 47,451,174.04

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 1,417,676.40

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล 5104020103.001 189,731.34

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 181,785.60

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 178,797.91

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 95,645.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 2,063,636.25

ค่าใช้สอยอื่น ๆ
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ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 11,937.74

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 182,180.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 26,917.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 692,285.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 5104030209.001 537,363.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 5104030210.001 356,000.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ 5104030211.001 9,416.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 510,568.90

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 682,113.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 593,518.04

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 3,602,298.68

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 3,602,298.68

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 540,180.00

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 37,600.00

รวม ค่าตอบแทน 577,780.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 53,694,888.97

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย 5105010101.001 -

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสํานักงาน 5105010103.001 -

ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 5105010105.001 -

ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 5105010107.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สํานักงาน 5105010109.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง 5105010111.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5105010113.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5105010115.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร 5105010117.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน 5105010119.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 5105010121.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5105010125.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5105010127.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา 5105010129.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5105010131.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา 5105010133.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น 5105010139.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ถนน 5105010143.001 -

ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน 5105010145.001 -
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ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 5105010147.001 -

ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5105010152.001 -

ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร 5105010158.001 -

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 9,517,799.20

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - ภาคครัวเรือน 5107010104.001 -

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 22,699,800.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 5107010115.001 214,376.40

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม 5107010117.001 38,331.60

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010117.002 51,550.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 32,521,857.20

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 32,521,857.20

ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) 5201010102.001 370,721.41

รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น 370,721.41

รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น 370,721.41

รวม ต้นทุนการกู้ยืม 370,721.41

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 81,722,708.31

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 81,722,708.31

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 5212010199.001 250,000.00

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 360,000.00

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.005 147,058.97

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 757,058.97

รวมทั้งสิ้น 234,626,885.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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