




หมายเหตุ 4

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายการ จํานวนเงิน

เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ก.บ.ท. 55.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 11,928.35

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1) 2,516,110.98

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2) 474,687.40

รวม 3,002,781.73

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานเงินรับฝาก

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  13:20

หน้า : 1/1

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส
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หมายเหตุ 4.1

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

รายการ จํานวนเงิน

งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 50,556.00

งบกลาง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2,400.00

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 13,128.00

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 34.00

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 674,009.80

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 19,837.07

งบกลาง-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 1,980.00

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไป
ที่มิต้องจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 28.00

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้อง
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 18,927.19

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 20.32

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 429,374.60

งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 74.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี 118,968.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21,600.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-ค่าการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่ว
ไปที่มิต้องจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 159,250.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 127,645.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์ 351,107.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 388,295.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 59,677.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค์ 49,200.00

งานระดับมัธยมศึกษา-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 20,000.00

งานระดับมัธยมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 10,000.00

รวม 2,516,110.98

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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หมายเหตุ 4.2

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

รายการ จํานวนเงิน

ค่าตรวจแบบ 10 % 5,990.50

เงินฝากค่าประกันอัคคีภัย 71,943.55

เงินฝากค่าปรับผิด พรบ รักษาความสะอาด 8,300.00

เงินฝากประกันสัญญา 130.00

เงินฝากเพื่อซ่อมแซม ร 5 14,625.50

เงินฝากสปสช. 2,013.00

เงินรับฝากค่านํ้าประปาตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 4,305.00

เงินรับฝากค่านํ้าประปาศูนย์อาหารฯ (food center) 3,940.00

เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 14,770.00

เงินรับฝากค่าไฟฟ้าศูนย์อาหารฯ (food center) 9,580.00

เงินรับฝากชดเชยค่าประกันอัคคีภัย 97,747.00

เงินรับฝากประกันสังคม 579.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกคืนจังหวัด 110.00

เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนกรมบัญชีกลาง 2,400.00

เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด 238,253.85

รวม 474,687.40

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย ประมาณการ เกิดขึ้นจริง

เงินงบประมาณ
รายรับ

รายได้จัดเก็บเอง 29,504,000.00 1,656,414.69

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 154,625,000.00 26,249,359.41

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238,125,700.00 100,614,500.00

รวม 422,254,700.00 128,520,274.10

รายจ่าย

งบกลาง 69,370,470.00 18,022,358.48

งบบุคลากร 207,979,400.00 46,708,317.92

งบดําเนินงาน 109,743,000.00 23,678,862.69

งบลงทุน 5,307,250.00 -

งบเงินอุดหนุน 11,429,366.00 3,444,015.73

รวม 403,829,486.00 91,853,554.82

ผลต่าง รับ-จ่าย 36,666,719.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รายรับ

รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี

-

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกําหนดวัตถุประสงค์ - 5,696,158.50

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น -

รวม - 5,696,158.50

รายจ่าย

งบกลาง 11,065,800.00 5,334,423.50

งบดําเนินงาน 1,397,564.00 361,735.00

งบลงทุน 550,000.00 -

รวม 13,013,364.00 5,696,158.50

ผลต่าง รับ-จ่าย -

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง

รวมรายรับทั้งสิ้น 422,254,700.00 134,216,432.60

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 416,842,850.00 97,549,713.32

ผลต่าง รับ-จ่าย 36,666,719.28
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11,000.00 0.00 -11,000.00

ภาษีบํารุงท้องที่ 24,000.00 210.33 -23,789.67

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,800,000.00 31,586.16 -2,768,413.84

ภาษีป้าย 1,300,000.00 20,777.40 -1,279,222.60

อากรการฆ่าสัตว์ 100,000.00 17,910.00 -82,090.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,235,000.00 70,483.89 -4,164,516.11

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 15,000.00 717.80 -14,282.20

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,500.00 0.00 -1,500.00

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 2,500,000.00 208,922.34 -2,291,077.66

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,000,000.00 138,030.00 -861,970.00

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 500,000.00 53,750.00 -446,250.00

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถาน
ที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

12,000.00 14,600.00 2,600.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 5,000.00 1,500.00 -3,500.00

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา

5,000.00 0.00 -5,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 200,000.00 3,150.00 -196,850.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 170,000.00 100.00 -169,900.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20,000.00 3,335.40 -16,664.60

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสีย 1,000.00 0.00 -1,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 10,000.00 3,310.00 -6,690.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 200,000.00 100.00 -199,900.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 40,000.00 12,000.00 -28,000.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 1,000.00 30.00 -970.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 30,000.00 5,020.00 -24,980.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 1,500.00 0.00 -1,500.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 100,000.00 108,787.50 8,787.50

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

16,000.00 62,975.00 46,975.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร

10,000.00 9,600.00 -400.00

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 5,000.00 1,800.00 -3,200.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 5,000.00 0.00 -5,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10,000.00 2,330.00 -7,670.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง

3,000.00 30.00 -2,970.00

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,000.00 0.00 -1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,862,000.00 630,088.04 -4,231,911.96

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการ 2,500,000.00 552,323.00 -1,947,677.00

วันที่พิมพ์ : 9/1/2566  13:44
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย 5,500,000.00 338,569.04 -5,161,430.96

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,000,000.00 890,892.04 -7,109,107.96

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 8,700,000.00 0.00 -8,700,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 8,700,000.00 0.00 -8,700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าเขียนแบบแปลน 2,000.00 0.00 -2,000.00

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 5,000.00 570.00 -4,430.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,500,000.00 64,380.72 -2,435,619.28

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,507,000.00 64,950.72 -2,442,049.28

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,200,000.00 0.00 -1,200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,200,000.00 0.00 -1,200,000.00

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต์ 800,000.00 131,901.40 -668,098.60

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 98,500,000.00 18,887,611.31 -79,612,388.69

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 18,500,000.00 2,795,282.02 -15,704,717.98

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 460,000.00 16,709.27 -443,290.73

ภาษีสรรพสามิต 34,500,000.00 4,300,732.09 -30,199,267.91

ค่าภาคหลวงแร่ 385,000.00 0.00 -385,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 280,000.00 100,028.32 -179,971.68

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

1,200,000.00 17,095.00 -1,182,905.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 154,625,000.00 26,249,359.41 -128,375,640.59

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 238,125,700.00 100,614,500.00 -137,511,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 238,125,700.00 100,614,500.00 -137,511,200.00

รวมทั้งหมด 422,254,700.00 128,520,274.10 -293,734,425.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา
00210

รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง
เงินงบประมาณ 69,370,470.00 - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 6,208,560.00 1,552,140.00 - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 201,770,840.00 6,436,679.35 2,052,645.83 24,436,965.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 5,220,000.00 198,632.50 44,000.00 52,050.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 361,735.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 76,772,900.00 771,474.28 100,699.00 16,057,279.31

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 21,043,100.00 52,462.56 39,989.34 54,323.67

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 6,707,000.00 58,414.98 13,924.89 677,077.37

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ 1,812,250.00 - - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ 3,495,000.00 - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 11,429,366.00 - - 3,286,500.00

รวม 403,829,486.00 9,069,803.67 2,251,259.06 44,925,930.35
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หมวดงบ แหล่งเงิน แผนงานสาธารณสุข
00220

แผนงานสังคมสงเคราะห์
00230

แผนงานเคหะและชุมชน
00240

แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

00250

รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง
เงินงบประมาณ - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 1,311,390.00 123,900.00 6,248,490.00 1,029,062.74

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 74,250.00 - 176,490.00 58,150.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 224,411.70 43,968.00 1,381,332.09 98,000.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 146,706.02 - 504,576.35 53,135.43

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 149,537.55 - 371,451.25 15,537.93

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ - - - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - 157,515.73 -

รวม 1,906,295.27 167,868.00 8,839,855.42 1,253,886.10
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หมวดงบ แหล่งเงิน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
00260

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310

แผนงานการพาณิชย์
00330

แผนงานงบกลาง
00410

รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง
เงินงบประมาณ - - - 18,022,358.48

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 5,334,423.50

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 398,400.00 2,973,570.00 145,075.00 -

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 29,140.00 130,640.00 11,000.00 -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,201,622.00 71,803.80 63,000.00 -

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ - 668,300.21 23,240.00 -

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - 62,242.46 -

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ - - - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ - - - -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - - -

รวม 1,629,162.00 3,844,314.01 304,557.46 23,356,781.98
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หมวดงบ แหล่งเงิน รวม

รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง
เงินงบประมาณ 18,022,358.48

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 5,334,423.50

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 1,552,140.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 45,156,177.92

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 774,352.50

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 361,735.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 20,013,590.18

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 1,542,733.58

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 1,348,186.43

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณ -

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 3,444,015.73

รวม 97,549,713.32
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