
ชื่อบัญชี รหัสบัญชี จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 10,704,739.78

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 263,074.00

ค่าล่วงเวลา 5101010108.001 7,400.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 441,454.22

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 2,506,000.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010199.002 1,561,620.00

เงินค่าครองชีพ 5104040108.001 174,309.24

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 15,658,597.24

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินช่วยพิเศษ 5101020101.001 77,010.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 60,670.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 32,900.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 281,820.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 40,197.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 492,597.00

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 102,360.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 102,360.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 102,360.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 15,303,359.58

เงินบําเหน็จ 5101040106.001 745,340.00

เงินบําเหน็จตกทอด 5101040107.001 173,835.00

เงินบําเหน็จดํารงชีพ 5101040108.001 1,776,752.00

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 5101040120.001 1,586,598.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 19,585,884.58

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 5101040202.001 48,500.00

รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ 48,500.00

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 19,634,384.58

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 35,887,938.82

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
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ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 121,566.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 121,566.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 3,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 3,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 124,566.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 5,710.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 24,835.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 45,613.22

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 76,158.22

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 76,158.22

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 1,031,600.40

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 5104010104.003 79,150.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 699,996.53

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 5104010107.002 251,750.00

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 663,944.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 18,502,819.52

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 13,069.82

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 21,242,330.27

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 715,062.16

ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล 5104020103.001 80,628.90

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 48,130.99

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 82,270.16

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 61,682.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 987,774.21

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 967.28

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 43,500.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 31,879.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 76,705.00

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 5104030209.001 43,827.00
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ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 5104030210.001 152,000.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 224,829.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 191,560.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 108,328.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 873,595.28

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 873,595.28

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่น 5104040199.001 6,000.00

รวม ค่าตอบแทน 6,000.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 23,109,699.76

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 5,173,636.86

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล 5107010113.001 506,921.40

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 13,483,300.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010117.002 260,755.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 19,424,613.26

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 19,424,613.26

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 5210010121.004 5,857,755.72

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 49,947,855.44

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 55,805,611.16

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.005 200,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 200,000.00

รวมทั้งสิ้น 134,628,587.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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