
ชื่อบัญชี รหัสบัญชี จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 9,137,915.78

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 216,374.00

ค่าล่วงเวลา 5101010108.001 2,600.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 394,921.20

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 2,148,000.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002 1,346,310.00

เงินค่าครองชีพ 5104040108.001 149,972.74

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 13,396,093.72

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินช่วยพิเศษ 5101020101.001 77,010.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 48,536.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 23,500.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 240,760.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 40,197.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 430,003.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 99,960.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 99,960.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 99,960.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 13,490,235.90

เงินบําเหน็จ 5101040106.001 745,340.00

เงินบําเหน็จตกทอด 5101040107.001 173,835.00

เงินบําเหน็จดํารงชีพ 5101040108.001 1,467,598.00

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 5101040120.001 1,361,707.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 17,238,715.90

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 5101040202.001 48,500.00

รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ 48,500.00

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 17,287,215.90

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 31,213,272.62

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
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ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 97,716.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 97,716.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 3,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 3,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 100,716.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 5,390.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 24,835.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 45,053.22

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 75,278.22

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 75,278.22

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 961,636.40

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 5104010104.003 79,150.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 656,977.28

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 5104010107.002 234,250.00

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 548,744.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 15,688,606.94

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 13,069.82

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 18,182,434.44

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 628,257.56

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล 5104020103.001 73,959.05

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 41,632.50

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 74,300.80

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 22,190.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 840,339.91

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 967.28

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 43,500.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 29,924.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 35,225.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 5104030209.001 35,827.00
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ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 5104030210.001 132,000.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 175,929.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 179,940.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 98,302.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 731,614.28

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 731,614.28

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 2,400.00

รวม ค่าตอบแทน 2,400.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 19,756,788.63

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 4,968,940.54

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 5107010113.001 442,181.40

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 11,561,900.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010117.002 260,755.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 17,233,776.94

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 17,233,776.94

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 5210010121.004 5,179,593.23

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 39,453,880.10

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 44,633,473.33

รวมทั้งสิ้น 113,013,305.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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