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ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001 1,592,630.00

เงินประจําตําแหน่ง 5101010103.001 70,000.00

เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น 5101010109.001 35,000.00

ค่าจ้าง 5101010113.001 305,900.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010115.001 1,312,550.00

เงินค่าครองชีพ 5101010116.001 29,025.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001 836,240.00

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 4,181,345.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001 39,731.00

ค่าเช่าบ้าน 5101020108.001 100,000.00

ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ 5101020115.001 4,650.00

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001 363,628.20

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002 9,750.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 517,759.20

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา

เงินช่วยการศึกษาบุตร 5101030101.001 11,100.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 11,100.00

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 11,100.00

ค่าบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จบํานาญ

บํานาญปกติ 5101040102.001 73,832.00

รวม บําเหน็จบํานาญ 73,832.00

เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ

เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 5101040202.001 11,000.00

รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบํานาญ 11,000.00

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ 84,832.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,795,036.20

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001 123,140.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 123,140.00

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 123,140.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง
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ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 5103010102.001 12,250.00

ค่าที่พัก - ในประเทศ 5103010103.001 64,000.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001 53,588.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 129,838.00

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 129,838.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุใช้ไป 5104010104.001 73,669.00

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 5104010107.001 1,274,284.00

ค่าเชื้อเพลิง 5104010110.001 46,900.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 5104010112.001 11,141,210.00

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 12,536,063.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5104020101.001 157,955.00

ค่าโทรศัพท์ 5104020105.001 39,076.40

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106.001 54,405.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5104020107.001 5,277.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 256,713.40

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203.001 13,400.19

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207.001 2,415.00

ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208.001 16,000.00

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 5104030212.001 25,680.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219.001 69,331.00

ค่าใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001 27,777.50

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 154,603.69

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 154,603.69

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 5104040102.001 153,230.00

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 5104040105.001 5,700.00

รวม ค่าตอบแทน 158,930.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 13,106,310.09

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010103.001 25,000.00
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ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5107010114.001 4,636,900.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 5107010115.001 615,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดําเนินงาน 5,276,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 5,276,900.00

ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) 5201010102.001 156,214.90

รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น 156,214.90

รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น 156,214.90

รวม ต้นทุนการกู้ยืม 156,214.90

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5205010101.001 325,040.00

รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 325,040.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5210010121.005 3,502,843.00

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น 3,502,843.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002 94,000.00

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.005 29,944.11

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 123,944.11

รวมทั้งสิ้น 27,539,266.30
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