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ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
เงินสด

จานวนเงิน
5,804.01

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสุไหงโก-ลก
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 914-1-00761-1

150,796,944.48

ประเภทประจา บัญชีเลขที่ 914-2-02670-9

147,624,669.71

ประเภทประจา บัญชีเลขที่ 914-2-03262-8

1,509,941.06

ธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-2006491759-2

4,770,484.54

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5359000614-3

79,913.08

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035692320
ประเภทประจา บัญชีเลขที่ 3-4359001401-9

รวม

30,000,000.00
136,111,738.95
470,899,495.83

หมายเหตุ 3

งบหนี้สิน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอก้/จานวนที่ขอก้

สัญญาเลขที่

เจ้าหนี้เงินก้ ก.ส.อ./ก.ส.ท. / ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ / ต้นเงินก้ 24,500,000.00 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ ต่อปี ระยะเวลาการก้ 120 เดือน

1765/85/2560

22,362,852.50

7/6/2570

เจ้าหนี้เงินก้ ก.ส.อ./ก.ส.ท. / โครงการก่อสร้างอาคารศนย์อาหารอเนกประสงค์ / ต้นเงินก้
30,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ต่อปี ระยะเวลาการก้ 120 เดือน

1514/81/2558

24,687,661.94

11/6/2568

รวม

ผ้อานวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

เงินต้นค้างชาระ

ปีสิ้นสุดสัญญา

47,050,514.44

นายกเทศมนตรี
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หมายเหตุ 4.2

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

จานวนเงิน

ค่าตรวจแบบ 10 %

233.30

เงินฝากค่าปรับผิด พรบ รักษาความสะอาด

4,200.00

เงินฝากประกันสัญญา

23,562.00

เงินฝากเพื่อซ่อมแซม ร 5

14,625.50

เงินฝากสปสช.

10,112.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกคืนจังหวัด

110.00
รวม

52,842.80
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หมายเหตุ 4

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

จานวนเงิน

เงินรับฝาก
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย

137,970.68

เงินรับฝาก กบท.

40.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ 5%

3,883.64

เงินรับฝากประกันสัญญา

2,318,994.17

เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

194,564.00

เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ

1,260.00

เงินรับฝากประกันสังคม

201,134.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)

1,060,798.07

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น

41,710.00

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)

52,842.80
รวม

4,013,197.36
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"หมายเหตุ 5.1"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 18,874,700.00
งานบริหารทั่วไป
หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะห้องประชุม

2562

52,800.00

0.00

(52,800.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมตั้งพื้นทรงสูง

2562

4,000.00

0.00

(4,000.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์สานักงาน

พัดลมตั้งพื้นแหงน

2562

5,000.00

0.00

(5,000.00)

0.00

0.00

0.00

(61,800.00)

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยกมา

61,800.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่ชาระ
ล้างบริเวณหลังอาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2562

143,000.00

0.00

(143,000.00)

0.00

0.00

0.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
คสล. พร้อมระบบระบายน้า ภาย
ในบริเวณสานักงานเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก

2562

1,950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,950,000.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารจอดรถภายในสานักงาน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

2562

715,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

715,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,808,000.00

(143,000.00)

0.00

0.00

2,665,000.00

รวมงานบริหารทั่วไป

2,869,800.00

(204,800.00)

0.00

0.00

2,665,000.00

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวด
ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)

2562

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
เทศบาล

2562

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

2,400.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

3,400.00

0.00

0.00

3,400.00

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0.00

3,400.00

0.00

0.00

3,400.00
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

2562

รถบรรทุก (ดีเซล)

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

868,000.00

0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

(840,000.00)

0.00

0.00

28,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

868,000.00

(840,000.00)

0.00

0.00

28,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

868,000.00

(840,000.00)

0.00

0.00

28,000.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ
โครงการต่อเติมอาคารกักสัตว์ รั้ว
ตาข่าย พร้อมหลังคา

2562

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

2,400,000.00

0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

0.00

0.00

0.00

2,400,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

2,400,000.00

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

2,400,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

โครงการ

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

2562

22,000.00

0.00

(22,000.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

2562

30,000.00

0.00

(30,000.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก

2562

8,000.00

0.00

(8,000.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet
Printer

2562

6,300.00

0.00

(6,300.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA

2562

5,000.00

0.00

(5,000.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน

2562

24,000.00

0.00

(24,000.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

2562

7,600.00

0.00

(7,600.00)

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

102,900.00

(102,900.00)

0.00

0.00

0.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

102,900.00

(102,900.00)

0.00

0.00

0.00
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งานไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟประดับเมือง

2562

1,990,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,990,000.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทาน้าเย็นแบบใช้ขวด

2562

3,900.00

0.00

(3,900.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านไฟฟ้า

2562

7,300.00

0.00

(7,276.00)

0.00

0.00

24.00

(11,176.00)

0.00

0.00

1,990,024.00

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยกมา

2,001,200.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมฐานแผ่
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4 (หลังวัด
ท่านเอียด - บ้านเอื้ออาทร)

2562

4,678,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,678,000.00

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ

2561

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,678,000.00

0.00

0.00

0.00

6,678,000.00

รวมงานไฟฟ้าถนน

8,679,200.00

(11,176.00)

0.00

0.00

8,668,024.00

งานสวนสาธารณะ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

ครุภัณฑ์สานักงาน

เก้าอี้เหล็กชุบกับป์วาไนซ์

2562

473,000.00

0.00

(437,000.00)

0.00

0.00

36,000.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า

2562

8,300.00

0.00

(8,300.00)

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเลื่อยยนต์

2562

11,500.00

0.00

(11,500.00)

0.00

0.00

0.00

(456,800.00)

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

762,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยกมา

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้ายสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
พร้อมสวนหย่อม(ภายในสวนหน้า
โรงพยาบาล)

2562

492,800.00
762,000.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

762,000.00

0.00

0.00

0.00

762,000.00

รวมงานสวนสาธารณะ

1,254,800.00

(456,800.00)

0.00

0.00

798,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28

หน้า : 4/30

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการ
รถดูดสิ่งปฏิกูล

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน
2562

ยกมา
2,700,000.00

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด
0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

0.00

0.00

0.00

2,700,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์

2,700,000.00

0.00

0.00

0.00

2,700,000.00

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2,700,000.00

0.00

0.00

0.00

2,700,000.00

รวมทั้งหมด

18,874,700.00

(1,612,276.00)

0.00

0.00

17,262,424.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28

หน้า : 5/30

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00
รวมทั้งหมด

0.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28

หน้า : 6/30

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทาขอชื้อขอจ้าง/สัญญา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

แหล่งเงิน

เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนัก
ซึ่งบริการ
ท่องเที่ยว

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0563/62

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532010000006

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0564/62

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532010000005

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0565/62

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532010000004

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0566/62

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532010000003

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0567/62

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532010000002

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0568/62

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532010000001

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

169/2562 (CNTR-0646/62)

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532040000001

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

173/2562 (CNTR-0665/62)

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00111-532040000003

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

โครงการ

จานวนเงินตาม
สัญญา/ขอชื้อ
ขอจ้าง
18,000.00

จานวนเงิน
ค้างจ่าย
9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนัก
ซึ่งบริการ
ท่องเที่ยว

18,000.00

9,000.00

15,000.00

7,500.00

15,000.00

7,500.00

15,000.00

7,500.00

15,000.00

7,500.00

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00
82,800.00

82,800.00

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

0.00

7,500.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

0.00

7,500.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนัก
ซึ่งบริการ
ท่องเที่ยว

0.00

7,500.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนัก
ซึ่งบริการ
ท่องเที่ยว

คงเหลือ
ยังไม่เบิกจ่าย

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนัก
ซึ่งบริการ
ท่องเที่ยว

จานวนเงินบันทึก
ต่อท้าย/ยกเลิก

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนัก
ซึ่งบริการ
ท่องเที่ยว

จานวนเงิน
เบิกจ่าย

82,800.00
133,000.00

133,000.00

133,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
9

11/2563 (CNTR-0164/63)
เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

7/2562 (CNTR-0669/62)

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนกลาง
และขนส่ง

63-03-00111-541030000001

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินงบ
63-03-00111-5410100ประมาณค้าง
00002
จ่าย
10/2563 (CNTR-0137/63)
10 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00111-5410100ประมาณค้าง
00001
จ่าย
10/2563 (CNTR-0137/63)
11 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00111-5410100ประมาณค้าง
00001
จ่าย
12 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

หน้า : 7/30

129/2563 (CNTR-0203/63)
13 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

โต๊ะห้องประชุม

52,800.00

52,800.00

พัดลมตั้งพื้นทรงสูง

4,000.00

4,000.00

พัดลมตั้งพื้นแหงน

5,000.00

5,000.00

3,171,000.00

3,171,000.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

0.00

0.00

0.00

0.00

ค่าบารุงรักษาและ โครงการก่อสร้างที่ชาระล้างบริเวณ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง หลังอาคารสานักงานเทศบาลเมืองสุไห
ก่อสร้าง
งโก-ลก

3,171,000.00
143,000.00

143,000.00

0.00

143,000.00

97,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

CNTR-0597/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000008

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000010

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000019

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

CNTR-0598/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000007

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000011

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000020

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

16 เงินงบ
ประมาณ

0.00

5,000.00

63-03-00113-532010000009

15 เงินงบ
ประมาณ

0.00

4,000.00

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

0.00

52,800.00

CNTR-0029/62-11

14 เงินงบ
ประมาณ

0.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก

9,000.00
36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28

หน้า : 8/30

CNTR-0599/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000006

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000012

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000021

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

CNTR-0600/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000005

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000014

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000022

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

CNTR-0601/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000004

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000015

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000023

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

CNTR-0602/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000003

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000016

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000024

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

CNTR-0605/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000002

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000017

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000025

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

CNTR-0606/62

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

63-03-00113-532010000001

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

17 เงินงบ
ประมาณ

18 เงินงบ
ประมาณ

19 เงินงบ
ประมาณ

20 เงินงบ
ประมาณ

21 เงินงบ
ประมาณ

22 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ซึ่งบริการ
บุคคลภายนอก
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28

หน้า : 9/30

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000018

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00113-532010000026

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

CNTR-0121/62

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

63-03-00122-532010000001

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

CNTR-0122/62

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

63-03-00122-532010000002

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

CNTR-0124/62

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

63-03-00122-532010000003

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

23 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
24 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
25 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยสานักงานเทศบาล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยสานักงานเทศบาล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยสานักงานเทศบาล

168/2562 (CNTR-0645/62)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

63-03-00211-532040000003

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

696/2562 (CNTR-0672/62)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

63-03-00211-541010000001

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

661/2562 (CNTR-0615/62)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

63-03-00211-541070000001

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

691/2562 (CNTR-0625/62)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

63-03-00211-541070000002

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

165/2562 (CNTR-0616/62)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

63-03-00211-542090000001

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

30 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
31 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

90,000.00

7,500.00

0.00

0.00

7,500.00

27 เงินงบ
ประมาณ

ค่าครุภัณฑ์

7,500.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกเทท้าย
และขนส่ง

เงินงบ
ประมาณ

0.00

7,500.00

ค่าครุภัณฑ์

29 เงินงบ
ประมาณ

90,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

เงินงบ
ประมาณ

0.00

7,500.00

6/2562 (CNTR-0670/62)

28 เงินงบ
ประมาณ

7,500.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

26 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ

90,000.00

2,580,000.00

2,580,000.00

0.00

2,580,000.00

41,200.00

41,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,200.00

ชุดรับแขก

57,600.00

57,600.00

57,600.00
40,000.00

40,000.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

40,000.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
เผยแพร่
Smart TV

56,000.00

56,000.00

56,000.00

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน

300,000.00

300,000.00

300,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
170/2562 (CNTR-0650/62)
32 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00211-5421100ประมาณค้าง
00001
จ่าย
33 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
34 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
35 เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0007/62

63-03-00212-532010000002
CNTR-0009/62

63-03-00212-532010000001
15/2562 (CNTR-0499/62)

หน้า : 10/30
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย

ค่าบารุงรักษาและ โครงการปรับปรุงโรงอาหารห้อง
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1
ก่อสร้าง

343,900.00

343,900.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ครู
ซึ่งบริการ
สอนอิสลามศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

118,080.00

9,840.00

118,080.00

9,840.00

3,185,000.00

1,621,294.36

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

717,706.92

เงินงบ
ประมาณ

63-03-00212-533040000003

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

903,587.44

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบารุงรักษาและ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ก่อสร้าง

เงินงบ
ประมาณ
37 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
38 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

63-03-00212-542110000002
166/2562 (CNTR-0620/62)

63-03-00212-542110000001
171/2562 (CNTR-0654/62)

63-03-00212-542110000003

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

148,000.00

148,000.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148,000.00
39,900.00

39,900.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ก่อสร้าง

0.00

9,840.00

63-03-00212-533040000002

163/2562 (CNTR-0569/62)

0.00

9,840.00

เงินงบ
ประมาณ

36 เงินงบ
ประมาณ

0.00

343,900.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างวิทยากรปฏิบัติหน้าที่ครู
ซึ่งบริการ
สอนอิสลามศึกษา

0.00

39,900.00
36,200.00

36,200.00

36,200.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
39 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
40 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
41 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
42 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
43 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
44 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
45 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
46 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
47 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
48 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

172/2562 (CNTR-0664/62)

63-03-00212-542110000004

หน้า : 11/30
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบารุงรักษาและ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ก่อสร้าง

149,500.00

149,500.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

CNTR-0030/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมางานรักษาความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล

63-03-00214-532010000008

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0031/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมางานรักษาความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล

63-03-00214-532010000009

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0032/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมางานรักษาความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล

63-03-00214-532010000011

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0033/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมางานรักษาความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล

63-03-00214-532010000010

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0100/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมางานรักษาความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล

63-03-00214-532010000004

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0129/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมางานรักษาความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล

63-03-00214-532010000012

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0010/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ซึ่งบริการ
(นักการภารโรง)

63-03-00214-532010000002

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0011/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ซึ่งบริการ
(นักการภารโรง)

63-03-00214-532010000003

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0012/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ซึ่งบริการ
(นักการภารโรง)

63-03-00214-532010000005

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149,500.00
84,000.00

7,000.00

7,000.00
84,000.00

7,000.00

7,000.00
83,766.66

7,000.00

7,000.00
84,000.00

7,000.00

7,000.00
84,000.00

7,000.00

7,000.00
77,000.00

7,000.00

7,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
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CNTR-0015/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ซึ่งบริการ
(นักการภารโรง)

63-03-00214-532010000014

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0125/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ซึ่งบริการ
(นักการภารโรง)

63-03-00214-532010000006

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0126/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ซึ่งบริการ
(นักการภารโรง)

63-03-00214-532010000007

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0127/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ซึ่งบริการ
(นักการภารโรง)

63-03-00214-532010000013

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0500/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งบริการ
งานบันทึกข้อมูล

63-03-00214-532010000001

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0034/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

63-03-00214-532030000031

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0035/62-4

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000073

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0036/62-8

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000074

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

107,709.67

9,000.00

99,000.00

9,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-500.00

0.00

-500.00

0.00

9,000.00
99,000.00

9,000.00

9,000.00
99,000.00

9,000.00

9,000.00
30,000.00

10,000.00

10,000.00
180,000.00

15,000.00

15,000.00

165,397.31

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

9,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

14,500.00

170,238.45

15,000.00

14,500.00
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CNTR-0037/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000016

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0038/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000048

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0039/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000027

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0040/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000029

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0041/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000046

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0042/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000026

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

180,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

180,000.00

15,000.00

180,000.00

15,000.00

180,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

180,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

180,000.00

15,000.00

15,000.00
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CNTR-0083/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000043

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0085/62-3

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000034

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0086/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000051

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0094/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000049

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0097/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000045

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0098/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000044

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

179,032.25

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

157,741.81

15,000.00

180,000.00

15,000.00

180,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

180,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

179,516.12

15,000.00

15,000.00
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CNTR-0099/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000033

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0118/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000065

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0119/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000067

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0120/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000041

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0044/62-2

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000037

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0045/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000054

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

180,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

165,000.00

15,000.00

164,516.12

15,000.00

165,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

124,589.86

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

12,000.00
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CNTR-0046/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000017

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0047/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000061

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0048/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000014

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0049/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000019

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0051/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000018

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0053/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000020

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

144,000.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

12,000.00
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CNTR-0055/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000015

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0057/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000013

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0058/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000023

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0059/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000012

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0060/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000042

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0061/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000060

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

144,000.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

143,612.90

12,000.00

12,000.00
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CNTR-0062/62-2

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000072

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0063/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000068

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0065/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000021

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0066/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000056

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0067/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000040

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0068/62-2

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000070

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

143,612.90

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

143,571.43

12,000.00

144,000.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-400.00

0.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

11,600.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

-400.00

12,000.00

143,612.90

12,000.00

11,600.00
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CNTR-0069/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000058

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0070/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000028

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0071/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000053

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0074/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000032

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0075/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000066

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0076/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000062

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

144,000.00

12,000.00

143,612.90

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

143,600.00

12,000.00

12,000.00
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CNTR-0084/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000024

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0087/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000025

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0088/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000030

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0090/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000011

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0091/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000035

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0093/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000069

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

180,000.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

144,000.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

144,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

143,600.00

12,000.00

12,000.00
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CNTR-0131/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000047

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0132/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000059

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0133/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000055

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0134/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000057

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0135/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000052

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0136/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000050

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

132,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

132,000.00

12,000.00

132,000.00

12,000.00

132,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

132,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

131,225.80

12,000.00

12,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
111 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
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ประมาณ
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ประมาณ
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ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
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ประมาณ
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ประมาณ
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ประมาณ
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ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
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CNTR-0137/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000039

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0174/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000064

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0175/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000010

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0397/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000063

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0398/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000009

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0400/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000004

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

132,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

120,000.00

12,000.00

120,000.00

12,000.00

60,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

60,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

59,612.90

12,000.00

12,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
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เงินงบ
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เงินงบ
ประมาณ
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ประมาณ
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CNTR-0403/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000008

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0408/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000007

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0410/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000002

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0413/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000006

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0414/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000005

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0415/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000003

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

60,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

60,000.00

12,000.00

58,064.51

12,000.00

60,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

60,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

60,000.00

12,000.00

12,000.00
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ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
124 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0463/62

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000001

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0482/62-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

63-03-00214-532030000071

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภัณฑ์
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)
และขนส่ง

งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภัณฑ์
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

งานบริการสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดาเนินการดูแลตลาด

1/2563 (CNTR-0195/63)
125 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00221-5410300ประมาณค้าง
00001
จ่าย
126 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
127 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
128 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
129 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
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CNTR-0001/62

63-03-00223-532010000001
CNTR-0006/62

งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขอื่น
งานบริการสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
การปฏิบัติราชการที่ จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไม่เข้าลักษณะราย เทศบาล
จ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดาเนินการดูแลอาคารศูนย์อาหาร

CNTR-0503/62

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดูแลอาคารกักสัตว์

63-03-00224-532010000002

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

CNTR-0531/62

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

63-03-00224-532010000001

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย

36,000.00

12,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

-1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,400.00

840,000.00

840,000.00

840,000.00
934,200.00

77,850.00

77,850.00
684,000.00

57,000.00

57,000.00
27,000.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดูแลอาคารกักสัตว์

0.00

12,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขอื่น

63-03-00223-532010000002

48,000.00

9,000.00
30,000.00

15,000.00

15,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
130 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0013/62

63-03-00241-532010000001

3/2563 (CNTR-0206/63)
131 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00241-5411600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
3/2563 (CNTR-0206/63)
132 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00241-5411600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
3/2563 (CNTR-0206/63)
133 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00241-5411600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
3/2563 (CNTR-0206/63)
134 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00241-5411600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
3/2563 (CNTR-0206/63)
135 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00241-5411600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
3/2563 (CNTR-0206/63)
136 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00241-5411600ประมาณค้าง
00001
จ่าย

หน้า : 25/30
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทาความ
ซึ่งบริการ
สะอาด

108,000.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

22,000.00

22,000.00

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

30,000.00

30,000.00

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก

8,000.00

8,000.00

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet
Printer

6,300.00

6,300.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,300.00

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000.00

5,000.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

0.00

8,000.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

0.00

30,000.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

0.00

22,000.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

0.00

9,000.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

0.00

5,000.00

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน

24,000.00

24,000.00

24,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
3/2563 (CNTR-0206/63)
137 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00241-5411600ประมาณค้าง
00001
จ่าย

142 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
143 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
144 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

งานไฟฟ้าถนน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

CNTR-0014/62

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลรักษา
ซึ่งบริการ
ความสะอาด

63-03-00243-532010000005

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

CNTR-0008/62

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

63-03-00243-532010000004

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

CNTR-0002/62

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

63-03-00243-532010000001

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

CNTR-0003/62

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

63-03-00243-532010000002

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

CNTR-0005/62

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

63-03-00243-532010000003

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

งานสวนสาธารณะ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เงินงบ
63-03-00242-5411000ประมาณค้าง
00001
จ่าย

เงินงบ
ประมาณ

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

งานไฟฟ้าถนน

53/2563 (CNTR-0211/63)
139 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

141 เงินงบ
ประมาณ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

เงินงบ
63-03-00242-5410900ประมาณค้าง
00001
จ่าย

เงินงบ
ประมาณ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

54/2563 (CNTR-0236/63)
138 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

140 เงินงบ
ประมาณ

หน้า : 26/30

5/2563 (CNTR-0205/63)
145 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

7,600.00

7,600.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

437,000.00

7,600.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องทาน้าเย็นแบบใช้ขวด
ครัว

3,900.00

3,900.00

3,900.00

สว่านไฟฟ้า

7,276.00

7,276.00

7,276.00
108,000.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความ
ซึ่งบริการ
ปลอดภัย

1,176,000.00

98,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

98,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแล
ซึ่งบริการ
รักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

936,000.00

78,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

78,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแล
ซึ่งบริการ
รักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

1,080,000.00

90,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

90,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแล
ซึ่งบริการ
รักษาสวนสาธารณะของเทศบาล

780,000.00

65,000.00

65,000.00

เก้าอี้เหล็กชุบกับป์วาไนซ์

437,000.00

437,000.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
56/2563 (CNTR-0235/63)
146 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00243-5410900ประมาณค้าง
00001
จ่าย
54/2563 (CNTR-0193/63)
147 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00243-5411000ประมาณค้าง
00001
จ่าย
26/2562 (CNTR-0667/62)
148 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

149 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
150 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
151 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
152 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
153 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
154 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
155 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

หน้า : 27/30
งานสวนสาธารณะ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน เครื่องซักผ้า
ครัว

งานสวนสาธารณะ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

งานสวนสาธารณะ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

งานสวนสาธารณะ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

งานสวนสาธารณะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

8,300.00

8,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,300.00

เครื่องเลื่อยยนต์

11,500.00

11,500.00

11,500.00

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนรื่น
อรุณ

22/2562 (CNTR-0583/62)

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดาเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ

63-03-00244-532010000019

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

8/2562 (CNTR-0115/62)

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดาเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ

63-03-00244-532010000018

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0116/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดูแลจัดการบ่อน้าบาบัดปฏิกูล

63-03-00244-532010000002

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0487/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดูแลจัดการบ่อน้าบาบัดปฏิกูล

63-03-00244-532010000001

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0016/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000014

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0017/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000015

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0018/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000017

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

2,830,000.00

2,830,000.00

0.00

2,830,000.00

1,781,000.00

1,781,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,781,000.00
748,000.00

68,000.00

68,000.00
99,000.00

9,000.00

9,000.00
36,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
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CNTR-0019/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000013

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0020/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000012

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0021/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000011

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0022/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000010

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0023/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000009

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0024/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000008

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0025/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000007

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0026/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000006

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0077/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000003

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0078/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000016

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

108,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
108,000.00

9,000.00

9,000.00
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ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0079/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000005

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0080/62

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกรักษาความสะอาดภายในชุมชน

63-03-00244-532010000004

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0460/62

งานส่งเสริมและสนับ ค่าใช้สอย
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ

63-03-00252-532010000001
CNTR-0173/62-1

63-03-00261-532010000001

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง ค่าใช้สอย
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

108,000.00

9,000.00

45,000.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งบริการ
งานบันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

89,419.36

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

63-03-00262-532010000001

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

CNTR-0214/62

งานโรงฆ่าสัตว์

ค่าใช้สอย

63-03-00334-532010000001

งานโรงฆ่าสัตว์

ค่าใช้สอย

CNTR-0215/62

งานโรงฆ่าสัตว์

ค่าใช้สอย

63-03-00334-532010000002

งานโรงฆ่าสัตว์

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

งานโรงฆ่าสัตว์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงฆ่า
สัตว์ (เพิ่มเติม)

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

167/2562 (CNTR-0631/62)

9,000.00

9,000.00

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

108,000.00

9,000.00

CNTR-0004/62

24/2562 (CNTR-0655/62)
173 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

174 เงินงบ
ประมาณ
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มา โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา
ซึ่งบริการ
ความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬา
มหาราช

751,200.00

62,600.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62,600.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่า
สัตว์

81,000.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภาย
ซึ่งบริการ
นอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่า
สัตว์

81,000.00

9,000.00

9,000.00
2,680,000.00

2,680,000.00

0.00

2,680,000.00

217,000.00

217,000.00

-217,000.00

0.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:28
167/2562 (CNTR-0138/63)
175 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
63-03-00411-5111100ประมาณค้าง
00003
จ่าย
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งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

217,000.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

217,000.00

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

0.00

0.00

-220,400.00

8,742,000.00

217,000.00

รวม

41,094,389.85

20,382,700.36

11,420,300.36

หน้า : 1/2

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 15:55

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
หมวด

ประเภท

หมวดภาษีอากร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-13,270,000.00

1,800,000.00

16,650.50

-1,783,349.50

300,000.00

8,881.67

-291,118.33

1,300,000.00

272.00

-1,299,728.00

80,000.00

16,620.00

-63,380.00

16,750,000.00

42,424.17

-16,707,575.83

12,000.00

320.10

-11,679.90

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

1,000.00

0.00

-1,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

16,000.00

2,099.70

-13,900.30

3,000,000.00

645,968.35

-2,354,031.65

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

230,000.00

46,750.00

-183,250.00

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถาน
ที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

170,000.00

31,500.00

-138,500.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน

1,000.00

500.00

-500.00

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวเพื่อการโฆษณา

1,000.00

0.00

-1,000.00

30,000.00

12,780.00

-17,220.00

200,000.00

68,240.00

-131,760.00

10,000.00

1,900.00

-8,100.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

5,950.00

-194,050.00

65,000.00

7,500.00

-57,500.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

400,000.00

500.00

-399,500.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

500,000.00

90,325.00

-409,675.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร

4,000.00

5,400.00

1,400.00

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

2,000.00

3,600.00

1,600.00

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน

4,000.00

4,000.00

0.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

2,000.00

410.00

-1,590.00

10,000.00

2,320.00

-7,680.00

4,858,000.00

930,063.15

-3,927,936.85

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

4,200,000.00

321,690.00

-3,878,310.00

ดอกเบี้ย

5,000,000.00

0.00

-5,000,000.00

9,200,000.00

321,690.00

-8,878,310.00

5,000,000.00

0.00

-5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

-5,000,000.00

10,000.00

0.00

-10,000.00

ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์

รวมหมวดภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รับจริงเกินประมาณการ
0.00

ภาษีบารุงท้องที่

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รับจริง

13,270,000.00

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

ประมาณการ

ค่าขายแบบแปลน
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หมวด
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ประเภท

ประมาณการ

ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

1,290.00

-3,710.00

700,000.00

146,844.63

-553,155.37

715,000.00

148,134.63

-566,865.37

500,000.00

167,150.00

-332,850.00

500,000.00

167,150.00

-332,850.00

600,000.00

177,499.66

-422,500.34

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

100,000,000.00

24,705,612.55

-75,294,387.45

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

15,900,000.00

4,052,874.43

-11,847,125.57

ภาษีสรรพสามิต

30,000,000.00

9,295,281.93

-20,704,718.07

ค่าภาคหลวงแร่

300,000.00

95,291.44

-204,708.56

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

300,000.00

81,677.46

-218,322.54

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน

180,000.00

100,571.30

-79,428.70

147,280,000.00

38,508,808.77

-108,771,191.23

257,450,000.00

75,362,836.39

-182,087,163.61

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

257,450,000.00

75,362,836.39

-182,087,163.61

รวมทั้งหมด

441,753,000.00

115,481,107.11

-326,271,892.89

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รับจริงเกินประมาณการ

5,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

หมวดรายได้จากทุน

รับจริง

เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

