
จ. บุรีรมัย์

อ. ลําปลายมาศ

                องค์การบรหิารสว่นตําบลโคกกลาง

รายจ่ายจรงิประกอบรายงานรบั-จ่ายเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

ชือบญัชี รหสับญัชี

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้าง

เงนิเดือน 5101010101.001

โบนสั 5101010102.001

เงนิประจาํตาํแหน่ง 5101010103.001

เงนิวทิยฐานะ 5101010111.001

คา่จา้ง 5101010113.001

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5101010199.001

เงนิคา่ตอบแทนพนกังานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 5101010199.002

เงนิคา่ครองชีพ 5104040108.001

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอืน

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 5101020106.001

คา่เชา่บา้น 5101020108.001

เงนิเพิม 5101020114.001

เงนิสมทบ กบท. 5101020199.001

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 5101020199.002

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอืน

เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครวัด้านการศึกษาและการรกัษาพยาบาล

เงนิชว่ยเหลือพนกังานและครอบครวัดา้นการศกึษา

เงนิชว่ยการศกึษาบุตร 5101030101.001

รวม เงนิชว่ยเหลือพนกังานและครอบครวัดา้นการศกึษา

รวม เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครวัด้านการศึกษาและการรกัษาพยาบาล

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

คา่เบียเลียง - ในประเทศ 5103010102.001

คา่ทพีกั - ในประเทศ 5103010103.001

คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ - ในประเทศ 5103010199.001

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
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คา่เบียเลียง - ตา่งประเทศ 5103020102.001

คา่ใชจ้า่ยเดนิไปราชการ - ตา่งประเทศ 5103020199.001

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าตอบแทน ใช้สอยวสัดุ และสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย และค่าวสัดุ

คา่วสัดุใชไ้ป 5104010104.001

คา่วสัดุทมีีไวใ้ชเ้พือการแพทย์ใชไ้ป 5104010104.003

คา่ซอ่มแซมและบาํรุงรกัษา 5104010107.001

คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงภูมทิศัน์ 5104010107.002

คา่เชือเพลงิ 5104010110.001

คา่จา้งเหมาบรกิาร - บุคคลภายนอก 5104010112.001

คา่จา้งเหมาบรกิาร - หน่วยงานภาครฐั 5104010113.001

รวม ค่าใช้สอย และค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 5104020101.001

คา่โทรศพัท์ 5104020105.001

คา่บรกิารสอืสารและโทรคมนาคม 5104020106.001

คา่บรกิารไปรษณีย์ 5104020107.001

รวม ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอยอืน ๆ

คา่ใชส้อยอนื ๆ

คา่ครุภณัฑ์มูลคา่ตาํกวา่เกณฑ์ 5104030206.001

คา่ใชจ้า่ยในการประชุม 5104030207.001

คา่ประชาสมัพนัธ์ 5104030219.001

คา่ใชส้อยอนื ๆ 5104030299.001

รวม คา่ใชส้อยอนื ๆ

รวม ค่าใช้สอยอืน ๆ

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนอาสาสมคัร 5104040105.001

รวม ค่าตอบแทน

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวสัดุ และสาธารณูปโภค

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย

คา่เสอืมราคา - อาคารสาํนกังาน 5105010103.001

คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์สาํนกังาน 5105010109.001

คา่เสอืมราคา - ยานพาหนะและขนสง่ 5105010111.001

คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 5105010113.001

คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5105010115.001
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คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์การเกษตร 5105010117.001

คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง 5105010121.001

คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 5105010127.001

คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 5105010131.001

คา่เสอืมราคา - ครุภณัฑ์สนาม 5105010137.001

คา่เสอืมราคา - ถนน 5105010143.001

คา่เสอืมราคา - สนิทรพัย์โครงสรา้งพืนฐานอนื 5105010147.001

รวม ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพือการดําเนินงาน

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุน - หน่วยงานภาครฐั 5107010101.001

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุน - องค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 5107010103.001

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุนเพือการดาํเนินงาน - ภาคครวัเรือน 5107010104.001

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุนเพือการดาํเนินงาน - ธุรกจิเอกชน 5107010105.001

คา่ใชจ้า่ยชว่ยเหลือตามมาตรการของรฐับาล 5107010113.001

คา่ใชจ้า่ยสวสัดกิารของรฐับาล 5107010114.001

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุนเพือโภชนาการ 5107010115.001

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุนเพือการศกึษา 5107010116.001

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุนเพือการบรกิารสงัคม 5107010117.001

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพือการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพือการลงทุน

คา่ใชจ้า่ยอุดหนุนเพือการลงทุน - ธุรกจิภาคเอกชน 5107020104.001

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพือการลงทุน

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าจําหน่ายจากการขายสินทรพัย์

คา่จาํหน่าย - อาคารสาํนกังาน 5203010106.001

คา่จาํหน่าย - ครุภณัฑ์สาํนกังาน 5203010111.001

คา่จาํหน่าย - ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 5203010122.001

รวม ค่าจําหน่ายจากการขายสินทรพัย์

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอืน

คา่ใชจ้า่ยระหวา่งหน่วยงาน - งบทวัไปโอนใหโ้รงเรียน และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5210010121.005

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอืน

ค่าใช้จ่ายอืน

เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองค์กรปกครองสว่นทอ้งถนิ 5212010199.002

คา่ใชจ้า่ยอนื 5212010199.999

ไมส่ามารถเทียบกบับญัชีแยกประเภทไดเ้นืองจากเป็นไปตามการบนัทกึบญัชีมาตรฐานการบญัชีภาครฐัและนโยบายการบญัชีภาครฐั

รวม ค่าใช้จ่ายอืน

รวมทงัสิน
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-
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-
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-
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-
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26,859.38

335,000.00

117,058.00

320,000.00

1,356,069.00

19,655,000.00

1,393,000.00

-

767,576.99

23,970,563.37

-

-

23,970,563.37

-

-

-

-

2,070,687.27

2,070,687.27

150,000.00

29,787.00

179,787.00

46,538,650.26


