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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 3,766,150.00

โบนัส 5101010102.001 638,256.00

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 147,000.00

ค่าล่วงเวลา 5101010108.001 40,740.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 571,320.00

เงินค่าครองชีพ 5101010116.001 24,830.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 1,572,300.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 6,760,596.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 14,888.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 25,000.00

เงินเพิ่ม 5101020114.001 113,564.48

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001 542,466.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 3,678.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 699,596.48

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 33,800.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 33,800.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 33,800.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7,493,992.48

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 165,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 165,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 165,400.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 15,120.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 40,800.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 52,192.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 108,112.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 108,112.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค
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ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 295,610.00

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป 5104010104.003 4,650.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 370,556.20

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 189,847.25

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 1,259,192.60

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 5104010113.001 14,000.00

ค่าธรรมเนียม 5104010115.001 5,970.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 2,139,826.05

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 95,333.23

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 2,216.99

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 50,000.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 10,659.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 158,209.22

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 5104030206.001 101,380.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 8,820.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 1,520.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 36,170.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 147,890.00

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 147,890.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 258,850.00

รวม ค่าตอบแทน 258,850.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 2,704,775.27

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ 5107010101.001 184,040.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010103.001 10,000.00

เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกําไร 5107010106.001 30,000.00

ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010113.002 48,000.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 11,770,200.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 5107010115.001 845,298.62

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 12,887,538.62

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 12,887,538.62
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ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 1,342,007.83

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 1,342,007.83

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 203,200.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 5212010199.999 614.53

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 203,814.53

รวมทั้งสิ้น 24,905,640.73
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