
จ่ายจริง

2,742,971.68

106,726.00

282,300.00

1,320,065.00

116,394.00

496,800.00

5,065,256.68

37,359.00

56,193.00

21,226.00

663,000.00

9,600.00

787,378.00

17,400.00

17,400.00

17,400.00

122,142.00

122,142.00

244,284.00

(ตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2563 - วันที ่31 มนีาคม 2564)

วันทีพ่ิมพ์ : 28/4/2564  09:04

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ของเทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2564

ชื่อบัญชี รหัสบัญชี

ค่าใชจ้่ายบุคลากร

เงินเดอืนและค่าจ้าง

เงินเดือน 5101010101.001

เงินประจ ำต ำแหน่ง 5101010103.001

ค่ำจ้ำง 5101010113.001

เงินค่ำตอบแทนพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5101010115.001

เงินค่ำครองชีพ 5101010116.001

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 5101010199.001

รวม เงินเดอืนและค่าจ้าง

ค่าใชจ้่ายบุคลากรอ่ืน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5101020106.001

ค่ำเช่ำบ้ำน 5101020108.001

เงินเพิม่ 5101020114.001

เงินสมทบ กบท. 5101020199.001

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5101020199.002

รวม ค่าใชจ้่ายบุคลากรอ่ืน

เงินชว่ยเหลือพนักงานและครอบครัวดา้นการศึกษาและการรักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำ

เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 5101030101.001

รวม เงินช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวด้ำนกำรศึกษำ

รวม เงินชว่ยเหลือพนักงานและครอบครัวดา้นการศึกษาและการรักษาพยาบาล

ค่าบ าเหน็จบ านาญ

บ ำเหน็จบ ำนำญ

บ ำนำญปกติ 5101040102.001

บ ำเหน็จรำยเดือนส ำหรับกำรเบิกเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำง 5101040120.001

รวม บ ำเหน็จบ ำนำญ



(ตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2563 - วันที ่31 มนีาคม 2564)

วันทีพ่ิมพ์ : 28/4/2564  09:04

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ของเทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2564
244,284.00

6,114,318.68

78,900.00

78,900.00

78,900.00

6,700.00

27,200.00

15,408.00

49,308.00

1,866.00

1,866.00

51,174.00

608,927.00

148,679.65

86,235.00

98,087.90

896,513.00

20,000.00

16,102.73

1,874,545.28

รวม ค่าบ าเหน็จบ านาญ

รวม ค่าใชจ้่ายบุคลากร

ค่าใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม

ค่าใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม ภายในประเทศ

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรม- ในประเทศ 5102010199.001

รวม ค่าใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม ภายในประเทศ

รวม ค่าใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม

ค่าใชจ้่ายเดนิทาง

ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ในประเทศ

ค่ำเบีย้เล้ียง - ในประเทศ 5103010102.001

ค่ำทีพ่ัก - ในประเทศ 5103010103.001

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร - ในประเทศ 5103010199.001

รวม ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ในประเทศ

ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ตา่งประเทศ

ค่ำใช้จ่ำยเดินไปรำชกำร - ต่ำงประเทศ 5103020199.001

รวม ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ตา่งประเทศ

รวม ค่าใชจ้่ายเดนิทาง

ค่าตอบแทน ใชส้อยวัสด ุและสาธารณูปโภค

ค่าใชส้อย และค่าวัสดุ

ค่ำวัสดุใช้ไป 5104010104.001

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 5104010107.001

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 5104010107.002

ค่ำเชื้อเพลิง 5104010110.001

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร - บุคคลภำยนอก 5104010112.001

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร - หน่วยงำนภำครัฐ 5104010113.001

ค่ำธรรมเนียม 5104010115.001

รวม ค่าใชส้อย และค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค



(ตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2563 - วันที ่31 มนีาคม 2564)

วันทีพ่ิมพ์ : 28/4/2564  09:04

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ของเทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2564
248,381.88

3,994.69

23,850.30

11,184.00

287,410.87

14,260.96

42,200.00

625.00

4,960.00

54,744.00

62,104.30

7,000.00

185,894.26

185,894.26

122,300.00

2,500.00

124,800.00

2,472,650.41

2,314,440.82

145,000.00

12,600.00

3,216,900.00

5,688,940.82

ค่ำไฟฟ้ำ 5104020101.001

ค่ำโทรศัพท์ 5104020105.001

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 5104020106.001

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5104020107.001

รวม ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใชส้อยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้สอยอื่น ๆ

ค่ำเบีย้ประกันภัย 5104030203.001

ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์ 5104030206.001

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 5104030207.001

ค่ำรับรองและพิธีกำร 5104030208.001

ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ - หน่วยงำนภำครัฐ 5104030209.001

ค่ำประชำสัมพันธ์ 5104030219.001

ค่ำใช้สอยอื่น ๆ 5104030299.001

รวม ค่ำใช้สอยอื่น ๆ

รวม ค่าใชส้อยอ่ืน ๆ

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 5104040102.001

ค่ำตอบแทนอื่น 5104040199.001

รวม ค่าตอบแทน

รวม ค่าตอบแทน ใชส้อยวัสด ุและสาธารณูปโภค

ค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุน

ค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุน - เพ่ือการด าเนินงาน

ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน - หน่วยงำนภำครัฐ 5107010101.001

ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5107010103.001

ค่ำใช้จ่ำยช่วยเหลือตำมมำตรกำรของรัฐบำล 5107010113.001

ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำรของรัฐบำล 5107010114.001

รวม ค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุน - เพ่ือการด าเนินงาน



(ตั้งแตว่ันที ่1 ตลุาคม 2563 - วันที ่31 มนีาคม 2564)

วันทีพ่ิมพ์ : 28/4/2564  09:04

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ของเทศบาลต าบลห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2564
5,688,940.82

3,832,250.24

3,832,250.24

60,000.00

38,351.36

98,351.36

18,336,585.51

รวม ค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุน

ค่าใชจ้่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน

ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน - งบทัว่ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5210010121.005

รวม ค่าใชจ้่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน

รวม ค่าใชจ้่ายอ่ืน

รวมทัง้สิ้น

ค่าใชจ้่ายอ่ืน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5212010199.002

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 5212010199.999


