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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 5,267,300.80

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 84,000.00

ค่าล่วงเวลา 5101010108.001 18,440.00

เงินวิทยฐานะ 5101010111.001 73,500.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010115.001 180,600.00

เงินค่าครองชีพ 5101010116.001 116,213.70

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 1,506,323.28

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 7,246,377.78

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 50,203.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 99,000.00

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001 367,603.84

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 5,200.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 522,006.84

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 41,390.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 41,390.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 41,390.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 95,339.28

บําเหน็จรายเดือนสําหรับการเบิกเงินบําเหน็จลูกจ้าง 5101040120.001 102,952.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 198,291.28

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 198,291.28

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,008,065.90

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 201,020.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 201,020.00

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 5102030199.001 61,324.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 61,324.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 262,344.00
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ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 23,000.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 87,256.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 61,043.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 171,299.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 171,299.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 348,441.40

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 5104010104.003 97,720.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 880,257.40

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 235,187.40

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 1,298,059.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 2,859,665.20

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 171,744.08

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 4,089.54

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 53,928.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 2,861.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 232,622.62

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 66,490.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 9,900.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 16,250.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 48,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 19,579.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 6,000.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 166,219.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 166,219.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 53,880.00

รวม ค่าตอบแทน 53,880.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 3,312,386.82

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 2,040,055.60

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - ภาคครัวเรือน 5107010104.001 16,095.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - ธุรกิจเอกชน 5107010105.001 40,000.00

เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกําไร 5107010106.001 272,500.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010113.002 63,565.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 7,295,300.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 9,727,515.60

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกําไร 5107020105.001 127,500.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน 127,500.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 9,855,015.60

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5205010101.001 249,003.00

รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 249,003.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 1,600,942.04

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 1,600,942.04

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 160,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 160,000.00

รวมทั้งสิ้น 23,619,056.36
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