




หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ จํานวนเงิน

เงินสด 0.00

เงินฝากกระทรวงการคลัง 0.00

   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสุไหงโก-ลก

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 914-1-00761-1 142,899,653.32

   ธนาคารออมสิน  สาขาสุไหงโก-ลก

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 0-2006491759-2 35,455,433.52

ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 0-5359000614-3 80,585.37

   รวม 178,435,672.21

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:37

หน้า : 1/1

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



หมายเหตุ 4

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รายการ จํานวนเงิน

เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ก.บ.ท. 55.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 11,739.06

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1) 3,448,969.98

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2) 490,011.25

รวม 3,950,775.29

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานเงินรับฝาก

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:38

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 629,374.60

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

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ-โครงการขลิบหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ประจําปี  
2565-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

127,300.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ-โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2565-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 22,267.00

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:38

หน้า : 1/2

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชน  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่ชุมชน  ปี 
2565-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

4,282.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ-โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ประจําปี 2565-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

13,650.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ-โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจําปี 
2565-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

8,650.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ-โครงการอบรมฟืนฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ประจําปี 
2565-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น

6,710.00

งานสวนสาธารณะ-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรื่นอรุณ-เงินอุดหนุน
เพื่อเป็นเงินรางวัลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 550,000.00

รวม 3,448,969.98

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:38

หน้า : 2/2

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



หมายเหตุ 4.2

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

รายการ จํานวนเงิน

ค่าตรวจแบบ 10 % 5,619.90

ค่าไฟฟ้า (แผงสนามมหาราช) 3,944.00

เงินฝากค่าประกันอัคคีภัย 70,714.00

เงินฝากค่าปรับผิด พรบ รักษาความสะอาด 7,300.00

เงินฝากประกันสัญญา 1,559.00

เงินฝากเพื่อซ่อมแซม ร 5 14,625.50

เงินฝากสปสช. 1,063.00

เงินรับฝากค่านํ้าประปาตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 3,539.00

เงินรับฝากค่านํ้าประปาศูนย์อาหารฯ (food center) 7,140.00

เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดเทศบาลฯ (ตลาดรถไฟ) 14,205.00

เงินรับฝากค่าไฟฟ้าลานถนนคนเดิน (หน้าฟิตเนส) 8,132.00

เงินรับฝากค่าไฟฟ้าศูนย์อาหารฯ (food center) 15,480.00

เงินรับฝากชดเชยค่าประกันอัคคีภัย 97,747.00

เงินรับฝากประกันสังคม 579.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกคืนจังหวัด 110.00

เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด 238,253.85

รวม 490,011.25

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:38

หน้า : 1/1

อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 64,000.00 -2,400.00 -66,400.00

ภาษีบํารุงท้องที่ 24,000.00 847.06 -23,152.94

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 430,000.00 2,190,709.34 1,760,709.34

ภาษีป้าย 945,000.00 49,220.00 -895,780.00

อากรการฆ่าสัตว์ 78,000.00 17,800.00 -60,200.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,541,000.00 2,256,176.40 715,176.40

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 9,500.00 1,164.00 -8,336.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,000.00 0.00 -1,000.00

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 2,500,000.00 642,559.97 -1,857,440.03

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 450,000.00 140,330.00 -309,670.00

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 278,000.00 49,100.00 -228,900.00

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถาน
ที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

119,000.00 0.00 -119,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 4,000.00 500.00 -3,500.00

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา

1,000.00 0.00 -1,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 35,000.00 1,770.00 -33,230.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 236,000.00 200.00 -235,800.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 18,000.00 2,047.50 -15,952.50

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 9,000.00 3,740.00 -5,260.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 40,000.00 13,500.00 -26,500.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 500.00 500.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 30.00 30.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 11,000.00 6,360.00 -4,640.00

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 14,000.00 100.00 -13,900.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 200,000.00 25,971.35 -174,028.65

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

280,000.00 0.00 -280,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตร

18,000.00 0.00 -18,000.00

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 20,000.00 0.00 -20,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 0.00 -4,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000.00 2,020.00 20.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง

5,000.00 2,220.00 -2,780.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,254,500.00 892,112.82 -3,362,387.18

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการ 2,500,000.00 611,542.00 -1,888,458.00

ดอกเบี้ย 6,500,000.00 1,397,635.55 -5,102,364.45
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 7,377,568.88 7,377,568.88

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,000,000.00 9,386,746.43 386,746.43

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 6,900,000.00 0.00 -6,900,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 6,900,000.00 0.00 -6,900,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 10,000.00 10,000.00

ค่าเขียนแบบแปลน 1,000.00 0.00 -1,000.00

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 5,000.00 720.00 -4,280.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 570,000.00 576,478.34 6,478.34

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 576,000.00 587,198.34 11,198.34

หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 500,000.00 15,865.00 -484,135.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 500,000.00 15,865.00 -484,135.00

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต์ 680,000.00 190,938.45 -489,061.55

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 98,500,000.00 35,543,715.16 -62,956,284.84

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 16,800,000.00 5,364,273.32 -11,435,726.68

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 460,000.00 31,252.55 -428,747.45

ภาษีสรรพสามิต 33,000,000.00 8,690,719.77 -24,309,280.23

ค่าภาคหลวงแร่ 330,000.00 72,757.18 -257,242.82

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 280,000.00 85,419.78 -194,580.22

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

280,000.00 19,161.00 -260,839.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 150,330,000.00 49,998,237.21 -100,331,762.79

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 230,303,100.00 13,044,500.00 -217,258,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 230,303,100.00 13,044,500.00 -217,258,600.00

รวมทั้งหมด 403,404,600.00 76,180,836.20 -327,223,763.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:41

หน้า : 2/2

อ.สุไหงโก-ลก

จ.นราธิวาส



เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา
00210

รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง
เงินงบประมาณ 65,973,800.00 - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 6,208,560.00 6,208,560.00 - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 182,310,919.00 23,452,281.90 6,979,174.12 98,244,079.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 10,712,201.00 1,852,190.00 664,565.00 744,567.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 1,506,782.00

ค่าใช้สอย
เงินงบประมาณ 74,885,870.00 2,784,194.68 864,308.04 45,270,411.51

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 30,000.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 24,777,070.00 1,595,511.32 731,527.57 7,481,251.53

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 7,220,260.00 466,318.50 86,406.70 2,666,064.84

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ 2,059,950.00 277,300.00 11,200.00 103,900.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 220,500.00 - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -
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อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



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 4,448,980.97 1,112,178.71 26,762,516.61 3,428,138.38

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 470,758.00 58,500.00 3,769,356.00 371,100.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าใช้สอย
เงินงบประมาณ 1,281,201.92 27,470.00 7,489,426.19 2,504,491.88

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 987,891.00 - - -

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 1,256,438.29 - 4,496,197.51 358,599.47

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 820,073.40 - 1,641,936.50 72,134.13

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ 64,000.00 - 49,400.00 6,350.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - 3,320,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 1,465,000.00
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หมวดงบ แหล่งเงิน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
00260

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310

แผนงานการพาณิชย์
00330

แผนงานงบกลาง
00410

รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง
เงินงบประมาณ - - - 63,251,823.84

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - 21,179,975.89

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 789,360.00 7,594,567.04 595,660.00 -

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 50,000.00 470,501.25 120,400.00 -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าใช้สอย
เงินงบประมาณ 2,152,661.00 261,136.15 297,000.00 -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 23,720.00 3,340,154.61 125,328.00 -

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ - - 344,320.88 -

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ - - - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - - - -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ - 120,000.00 - -

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ - 2,135,900.00 - -
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หมวดงบ แหล่งเงิน รวม

รายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง
เงินงบประมาณ 63,251,823.84

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 21,179,975.89

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 6,208,560.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินงบประมาณ 173,406,936.73

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
เงินงบประมาณ 8,571,937.25

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 1,506,782.00

ค่าใช้สอย
เงินงบประมาณ 62,932,301.37

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 1,017,891.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 19,408,728.30

ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 6,097,254.95

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เงินงบประมาณ 512,150.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 3,320,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 120,000.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ 3,600,900.00
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หมวดงบ แหล่งเงิน ประมาณการ แผนงานบริหารงานทั่วไป
00110

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

00120

แผนงานการศึกษา
00210

รายจ่าย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 9,438,000.00 - - 6,648,600.00

รวม 383,807,130.00 36,636,356.40 9,337,181.43 162,695,655.88

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:48
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อ. สุไหงโก-ลก

จ. นราธิวาส



หมวดงบ แหล่งเงิน แผนงานสาธารณสุข
00220

แผนงานสังคมสงเคราะห์
00230

แผนงานเคหะและชุมชน
00240

แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

00250

รายจ่าย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 580,000.00 - - 1,450,000.00

รวม 9,909,343.58 1,198,148.71 47,528,832.81 9,655,813.86
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หมวดงบ แหล่งเงิน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
00260

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
00310

แผนงานการพาณิชย์
00330

แผนงานงบกลาง
00410

รายจ่าย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - - -

รวม 3,015,741.00 13,922,259.05 1,482,708.88 84,431,799.73

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565  13:48

หน้า : 7/8

อ. สุไหงโก-ลก
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หมวดงบ แหล่งเงิน รวม

รายจ่าย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 8,678,600.00

รวม 379,813,841.33
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จ. นราธิวาส


