เทศบาลเมืองุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประมาณการ
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

58,726,740.00 36,753,480.48 14,508,034.70
5,779,380.00
4,163,307.10
188,565,290.00 116,388,393.53
17,626,200.00 10,442,982.42
643,915.00
90,427,490.00 57,565,942.69
988,790.00
24,082,400.00 12,684,122.58
8,522,500.00
5,300,439.74
5,124,900.00
3,261,350.91 2,277,600.00
9,414,000.00
1,207,300.00
7,940,000.00
7,868,000.00
รวมจ่าย 416,208,900.00 255,635,319.45 18,418,339.70

รายรับ
ภาษีอากร
16,840,000.00 13,773,017.90
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
4,803,000.00
3,070,197.26
รายได้จากทรัพย์สิน
8,500,000.00
4,855,561.13
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
5,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
803,000.00
509,711.00
รายได้จากทุน
200,000.00
101,220.00
ภาษีจดั สรร
142,400,000.00 118,937,543.13
เงินอุดหนุนทั่วไป
237,697,600.00 193,105,741.00
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
- 18,781,324.70
รวมรับ 416,243,600.00 334,352,991.42 18,781,324.70

รวม

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความสงบ แผนงานการศึกษา
บริหารงานทัว่ ไป
ภายใน

51,261,515.18
4,163,307.10 4,163,307.10
116,388,393.53 15,331,893.28
11,086,897.42 2,114,694.50
58,554,732.69
939,618.71
12,684,122.58 1,260,253.44
5,300,439.74
207,428.48
5,538,950.91
372,000.00
1,207,300.00
68,400.00
7,868,000.00
274,053,659.15 24,457,595.51
13,773,017.90
3,070,197.26
4,855,561.13
509,711.00
101,220.00
118,937,543.13
193,105,741.00
18,781,324.70
353,134,316.12
79,080,656.97

-

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

4,349,530.00 67,862,079.15 2,540,160.00 891,030.00
1,061,050.00
1,264,320.00 478,530.00 92,403.00
416,924.40 41,821,485.11 3,368,469.31 97,241.00
202,442.57
5,385,971.07 268,162.65
66,629.41
2,443,965.00 798,888.24
23,000.00
2,893,200.00 144,200.00
669,000.00
6,888,000.00 980,000.00
6,119,576.38 129,228,020.33 8,578,410.20 1,080,674.00
-

-

-

-

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

22,081,316.10
5,491,799.92
5,762,607.20
5,234,745.32
1,433,606.75
2,049,185.00
453,000.00
42,506,260.29

2,011,995.00
- 1,230,390.00
296,500.00
- 240,100.00
1,143,594.00 4,768,582.96
3,500.00
152,317.53
32,870.00
45,480.91
41,365.91
16,900.00
3,708,153.35 4,768,582.96 1,506,860.00

-

-

แผนงาน
แผนงาน
อุตสาหกรรม
แผนงานงบกลาง
การพาณิชย์
และการโยธา

-

-

90,000.00
47,500.00
135,000.00
147,360.00
304,440.95
16,000.00
-

51,261,515.18
740,300.95 51,261,515.18
-

-

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 1 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
ชือ่ เจ้าหนี้

โครงการทีข่ อกู้

สานักงานเงินทุน
ก่อสร้างอาคารศูนย์
ส่งเสริมกิจการเทศบาล อาหารอเนกประสงค์
สานักงานเงินทุน
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
ส่งเสริมกิจการเทศบาล

สัญญากูเ้ งิน
เงินต้นค้างชาระ ปีสนิ้ สุดสัญญา
เลขที่
ลงวันที่
30,000,000.00 1514/81/2558 12 มิถุนายน 2558 27,383,084.70 11/6/2568
จานวนทีข่ อกู้

24,500,000.00 1765/85/2560 7 มิถุนายน 2560

24,500,000.00

7/6/2570

รวมทัง้ สิน้ 51,883,084.70
ทัง้ นี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ มียอดเงินทีไ่ ด้รับอนุมัติให้กเู้ งินหรือทาสัญญากูเ้ งินแล้วอยูร่ ะหว่างการรับเงิน จานวน 54,500,000.00 บาท

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:32:35

หน้า : 1/1

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2562

หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายการ
เงินสด

จานวนเงิน
18,398.07

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

140,845,439.58

ประเภทประจา บัญชีเลขที่ 914-2-02670-9

147,624,669.71

ประเภทประจา บัญชีเลขที่ 914-2-03262-8

1,506,523.52

ธนาคารออมสิน สาขาสุไหงโก-ลก
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-2006491759-2

4,762,424.75

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5359000614-3

79,766.73

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035692320
ประเภทประจา บัญชีเลขที่ 3-4359001401-9

รวม

30,000,000.00
136,111,738.95
460,948,961.31

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:33:31

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 4

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายการ

จานวนเงิน

เงินรับฝาก
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย

209,068.40

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ 5%

26,767.34

เงินรับฝากประกันสัญญา

2,649,336.00

เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

224,505.00

เงินรับฝากประกันสังคม

197,570.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)

848,493.07

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)

156,242.60
รวม

4,311,982.41

วันที่พิมพ : 11/7/2562 11:35:03

หนา : 1/1

หมายเหตุ 4.1

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายการ

จานวนเงิน

งบกลาง-เงินชวยคาครองชีพผรับบานาญพนักงานคร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

33,480.00

งบกลาง-เงินบาเหน็จบานาญขาราชการถายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

13,128.00

งบกลาง-เงินบาเหน็จบานาญพนักงานคร-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

34.00

งบกลาง-เงินบาเหน็จบานาญพนักงานคร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

19,837.07

งบกลาง-เงินบาเหน็จบานาญพนักงานคร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

1,320.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา-คาเชาบาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

56,000.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา-คาเชาบาน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

73,700.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค

351,107.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

161,010.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

59,677.00

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุ
ประสงค

49,200.00

งานระดับมัธยมศึกษา-คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

20,000.00

งานระดับมัธยมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค

10,000.00
รวม

848,493.07

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:35:45

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 4.2

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายการ

จานวนเงิน

ค่าตรวจแบบ 10 %

880.10

เงินฝากค่าประกันอัคคีภัย

69,684.00

เงินฝากค่าปรับผิด พรบ รักษาความสะอาด

6,500.00

เงินฝากประกันสัญญา

57,876.00

เงินฝากเพื่อซ่อมแซม ร 5

14,625.50

เงินฝากสปสช.

6,567.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกคืนจังหวัด

110.00
รวม

156,242.60

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05

หน้า : 1/19

"หมายเหตุ 5.1"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 25,197,080.00
งานบริหารทั่วไป
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

2561

โครงการปรับปรุุงห้องประชุม
เทศบาล

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

976,000.00

0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

(968,000.00)

0.00

0.00

8,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

976,000.00

(968,000.00)

0.00

0.00

8,000.00

รวมงานบริหารทั่วไป

976,000.00

(968,000.00)

0.00

0.00

8,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาที่ตั้งพระ
บรมฉายาลักษณ์

2561

50,000.00

0.00

(50,000.00)

0.00

0.00

0.00

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงอาหารห้อง
ประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล
1

2561

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

380,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

430,000.00

(50,000.00)

0.00

0.00

380,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

430,000.00

(50,000.00)

0.00

0.00

380,000.00

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
หมวด
ค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศสู่สากล (ภาษาาจีน)

2561

0.00

0.00

11,500.00

0.00

0.00

11,500.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2561

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

800.00

รวมค่าใช้สอย

0.00

12,300.00

0.00

0.00

12,300.00

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

0.00

12,300.00

0.00

0.00

12,300.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05

หน้า : 2/19

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

2561

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารกักสัตว์(เพิ่มเติม)

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

300,000.00

0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

(300,000.00)

0.00

0.00

0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000.00

(300,000.00)

0.00

0.00

0.00

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข

300,000.00

(300,000.00)

0.00

0.00

0.00

งานไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล.ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย
11

2561

1,859,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,859,000.00

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ

2561

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,859,000.00

0.00

0.00

0.00

3,859,000.00

รวมงานไฟฟ้าถนน

3,859,000.00

0.00

0.00

0.00

3,859,000.00

งานสวนสาธารณะ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์อื่น

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

2561

เครื่องเล่นสนามไฟเบอร์กลาสก
ลางแจ้ง

รวมค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนรื่น
อรุณ

2560

ยกมา
1,901,680.00

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด
0.00

1,901,680.00
14,830,000.00

0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

0.00

0.00

0.00

1,901,680.00

0.00

0.00

0.00

1,901,680.00

0.00

0.00

0.00

14,830,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,830,000.00

0.00

0.00

0.00

14,830,000.00

รวมงานสวนสาธารณะ

16,731,680.00

0.00

0.00

0.00

16,731,680.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05

หน้า : 3/19

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ

2561

โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว

ยกมา

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด

95,400.00

0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

0.00

0.00

0.00

95,400.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

95,400.00

0.00

0.00

0.00

95,400.00

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

95,400.00

0.00

0.00

0.00

95,400.00

งานโรงฆ่าสัตว์
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปีงบประมาณ
ที่กันเงิน

โครงการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรง
ฆ่าสัตว์ (เพิ่มเติม)

2561

ยกมา
2,805,000.00

ก่อหนี้ผูกพัน /
ต่อท้าย /
ยกเลิก

เพิ่ม/ลด
0.00

เบิกจ่าย

โอนเข้าเงินสะสม

คงเหลือ

0.00

0.00

0.00

2,805,000.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,805,000.00

0.00

0.00

0.00

2,805,000.00

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

2,805,000.00

0.00

0.00

0.00

2,805,000.00

รวมทั้งหมด

25,197,080.00

(1,305,700.00)

0.00

0.00

23,891,380.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05

หน้า : 4/19

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00
รวมทั้งหมด

0.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05

หน้า : 5/19

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทาขอชื้อขอจ้าง/สัญญา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

1

2

3

แหล่งเงิน

เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง งาน

หมวด

ประเภทรายจ่าย

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เงินงบ
ประมาณ

44/2561 (CNTR-0703/61)

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00111-532040000001

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

52/2561 (CNTR-0669/61)

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00111-541160000001

งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

เงินงบ
ประมาณ

53/2561 (CNTR-0686/61)

งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00111-542110000001

งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

4

18/2562 (CNTR-0461/62)
เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

5

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0152/61-2

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00113-532010000003

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0466/61

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00113-532010000004

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0073/61

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00122-532010000003

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

6

7

งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการ

จานวนเงินตาม
สัญญา/ขอชื้อ
ขอจ้าง
281,600.00

จานวนเงิน
ค้างจ่าย
281,600.00

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสุูง

ค่าบารุงรักษาและ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง
ก่อสร้าง

281,000.00

281,000.00

ค่าบารุงรักษาและ โครงการปรับปรุุงห้องประชุมเทศบาล
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

48,500.00

48,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

968,000.00

968,000.00

0.00

968,000.00

88,258.06

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

48,500.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

คงเหลือ
ยังไม่เบิกจ่าย

281,000.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

จานวนเงินบันทึก
ต่อท้าย/ยกเลิก

281,600.00

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

จานวนเงิน
เบิกจ่าย

9,000.00
84,000.00

7,000.00

7,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05
8

9

หน้า : 6/19

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0151/61

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00122-532010000001

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0667/61

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00122-532010000002

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

งานเทศกิจ

ค่าครุภัณฑ์

งานเทศกิจ

ค่าครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

12/2561 (CNTR-0719/61)
10 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00122-5410600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
11/2561 (CNTR-0720/61)
11 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00211-5410600ประมาณค้าง
00001
จ่าย

70,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

7,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
9,483.00

7,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
โทรทัศน์วงจรปิด

402,000.00

402,000.00

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

936,000.00

936,000.00

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุ
62-03-00211-5420900ประสงค์/เฉพ 00006
าะกิจ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

1,130,500.00

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุ
62-03-00211-5420900ประสงค์/เฉพ 00013
าะกิจ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

4,522,000.00

23/2561 (CNTR-0547/61)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

62-03-00211-542090000003

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

13 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

115/2562 (CNTR-0249/62)
14 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00211-5420900ประมาณค้าง
00008
จ่าย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

402,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

12 เงินอุดหนุน 1/2561 (CNTR-0476/61)
ระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพ
าะกิจ

0.00

7,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

0.00

7,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

0.00

936,000.00

ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น 6
ห้องเรียน แบบฐานแผ่

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสนาม
แบดมินตัน

5,950,000.00

1,150,000.00

5,652,500.00

1,150,000.00

1,150,000.00

โครงการก่อสร้างศาลาที่ตั้งพระบรม
ฉายาลักษณ์

50,000.00

50,000.00

50,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05
22/2561 (CNTR-0531/61)
15 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

หน้า : 7/19
509,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

37/2561 (CNTR-0629/61)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

62-03-00211-542090000005

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

46/2561 (CNTR-0723/61)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00211-542090000004

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

594,000.00

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00211-542090000007

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

2,376,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

24/2561 (CNTR-0551/61)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบารุงรักษาและ โครงการปรับปรุงใต้อาคารไพลินเป็น
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ก่อสร้าง
โรงเรียนเทศบาล 4

62-03-00211-542110000001

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

39/2561 (CNTR-0725/61)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

62-03-00211-542110000002

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

45/2561 (CNTR-0709/61)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

62-03-00211-542110000003

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

CNTR-0383/61

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย

เงินงบ
62-03-00211-5420900ประมาณค้าง
00001
จ่าย
16 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
17 เงินงบ
ประมาณ

21/2561 (CNTR-0528/61)
18 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00211-5420900ประมาณค้าง
00002
จ่าย
19 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
20 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
21 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
22 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

62-03-00212-532010000001

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์
สนามฟุตซอล

509,000.00

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

โครงการก่อสร้างห้องน้า ห้องส้วม
โรงเรียนเทศบาล 4

684,000.00

684,000.00

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

684,000.00

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม

ค่าบารุงรักษาและ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง พื้นที่รอบ ๆ โรงเรียนเทศบาล 4
ก่อสร้าง

2,970,000.00

1,250,000.00

2,970,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00
550,000.00

550,000.00

550,000.00
1,320,000.00

1,320,000.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง จีน โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 4
ก่อสร้าง

1,320,000.00
990,000.00

990,000.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

509,000.00

ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

990,000.00
59,040.00

9,840.00

9,840.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05
23 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
24 เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0384/61

62-03-00212-532010000002
40/2561 (CNTR-0478/61)

หน้า : 8/19
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา
งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

59,040.00

9,840.00

4,228,000.00

1,571,783.74

62-03-00212-533040000001

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

677,608.40

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00212-533040000002

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

894,175.34

เงินงบ
ประมาณ
26 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
27 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
28 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
29 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
30 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
31 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0026/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000001

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0027/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000002

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0029/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000003

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0030/61-4

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000004

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0123/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000005

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0124/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000006

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0125/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000007

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

9,840.00

เงินงบ
ประมาณ

25 เงินงบ
ประมาณ

0.00

83,774.19

7,000.00

7,000.00
83,774.19

7,000.00

7,000.00
83,774.19

7,000.00

7,000.00
82,163.44

7,000.00

7,000.00
95,400.00

9,000.00

9,000.00
95,400.00

9,000.00

9,000.00
95,400.00

9,000.00

9,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05
32 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
33 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
34 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
35 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
36 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
37 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
38 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
39 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
40 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
41 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ

หน้า : 9/19

CNTR-0143/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000008

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0166/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000009

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0225/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000010

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0296/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000011

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0408/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000012

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0409/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000013

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0435/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000014

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0436/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000015

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0437/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00214-532010000016

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0385/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

62-03-00214-532030000001

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

87,967.74

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
90,000.00

9,000.00

9,000.00
72,000.00

9,000.00

9,000.00
53,250.00

7,000.00

7,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
90,000.00

15,000.00

15,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05
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

หน้า : 10/19

CNTR-0386/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000002

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0394/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000003

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0395/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000004

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0396/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000005

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0397/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000006

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0398/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000007

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

89,516.13

15,000.00

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

90,000.00

15,000.00

90,000.00

15,000.00

90,000.00

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

90,000.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

90,000.00

15,000.00

15,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:05
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CNTR-0399/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000008

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0400/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000009

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0401/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000010

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0402/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000011

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0403/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000012

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0404/61-3

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000013

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

90,000.00

15,000.00

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

90,000.00

15,000.00

90,000.00

15,000.00

90,000.00

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

90,000.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

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

0.00

15,000.00

88,048.37

15,000.00

15,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
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CNTR-0405/61-5

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000032

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0412/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000014

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0413/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000015

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0414/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000037

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0415/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000017

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0416/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000018

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่าง
การปฏิบัติราชการที่ ประเทศสู่สากล (ภาษาาจีน)
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ

85,612.88

15,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

70,838.70

12,000.00

72,000.00

12,000.00

71,225.80

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

71,225.80

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

3,500.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

-11,500.00

12,000.00

72,000.00

12,000.00

12,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
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CNTR-0417/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000019

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0418/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000020

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0419/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000021

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0420/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000022

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0421/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000023

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0422/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000024

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

72,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

72,000.00

12,000.00

72,000.00

12,000.00

65,600.00

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

72,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

60,000.00

12,000.00

12,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
66 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
67 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
68 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
69 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
70 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
71 เงินงบ
ประมาณ

เงินงบ
ประมาณ
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CNTR-0423/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000025

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0424/61-3

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000031

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0425/61-1

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000026

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0426/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000027

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0427/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000028

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0428/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000029

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

72,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

71,225.80

12,000.00

71,600.00

12,000.00

72,000.00

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

72,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

-400.00

11,600.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

72,000.00

12,000.00

12,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
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เงินงบ
ประมาณ
74 เงินงบ
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เงินงบ
ประมาณ
75 เงินงบ
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CNTR-0429/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000033

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0430/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000030

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0432/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000034

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0433/61

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000035

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0434/61-2

งานศึกษาไม่กาหนด ค่าใช้สอย
ระดับ

62-03-00214-532030000036

งานศึกษาไม่กาหนด
ค่าใช้สอย
ระดับ

CNTR-0019/61-1

งานบริการสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

62-03-00223-532010000001

งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

72,000.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

72,000.00

12,000.00

72,000.00

12,000.00

72,000.00

12,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

-400.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

71,600.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

12,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
การปฏิบัติราชการที่ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
ไม่เข้าลักษณะราย เล็ก
จ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

11,600.00

924,154.84

77,850.00

77,850.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
78 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0113/61

62-03-00223-532010000002

10/2561 (CNTR-0721/61)
79 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00223-5410600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
56/2561 (CNTR-0698/61)
80 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00223-5420900ประมาณค้าง
00001
จ่าย
9/2562 (CNTR-0313/62)
81 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00224-5420900ประมาณค้าง
00001
จ่าย
82 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

CNTR-0464/61

62-03-00241-532010000001

9/2561 (CNTR-0717/61)
83 เงินงบ
ประมาณค้าง
จ่าย

เงินงบ
62-03-00241-5410600ประมาณค้าง
00001
จ่าย
84 เงินงบ
ประมาณ
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งานบริการสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น
งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ ค่าใช้สอย
สุขอื่น
งานบริการสาธารณ ค่าครุภัณฑ์
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น
งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ ค่าครุภัณฑ์
สุขอื่น
งานบริการสาธารณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สุขและงานสาธารณ สร้าง
สุขอื่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

CNTR-0011/61-1

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

62-03-00243-532010000006

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

CNTR-0012/61-2

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

62-03-00243-532010000002

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติด
ตั้ง

1,024,000.00

1,024,000.00

โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก
ระหว่างชั้นที่ 1 กับชั้นใต้ดิน (ลานจอด
รถ) พร้อมกั้นห้องคอนโทรลเครื่องปั๊ม
น้าและบ่อบาบัดน้าเสีย บริเวณอาคาร
ศูนย์อาหาร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

76,000.00

76,000.00

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
กักสัตว์(เพิ่มเติม)

300,000.00

300,000.00

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

300,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00

โทรทัศน์วงจรปิด

626,000.00

626,000.00

626,000.00
1,166,516.13

98,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

76,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

0.00

1,024,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

0.00

65,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ค่าใช้สอย

65,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

งานบริการสาธารณ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สุขและงานสาธารณ
สร้าง
สุขอื่น

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

780,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

98,000.00
773,709.68

65,000.00

65,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
86 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
87 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
88 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
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CNTR-0013/61-2

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

62-03-00243-532010000004

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

CNTR-0014/61-1

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

62-03-00243-532010000003

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

CNTR-0465/61

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

62-03-00243-532010000005

งานสวนสาธารณะ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

งานสวนสาธารณะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

89 เงินอุดหนุน 49/2561 (CNTR-0727/61)
ระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพ
าะกิจ

1,071,290.32

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

90,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
928,451.61

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

78,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
54,000.00

9,000.00

ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะเพื่อการท่อง
เที่ยวระดับสากล

2,339,000.00

2,339,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

584,750.00

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุ
62-03-00243-5421000ประสงค์/เฉพ 00004
าะกิจ

งานสวนสาธารณะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

1,754,250.00

เงินงบ
ประมาณ
91 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
92 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
93 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
94 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000031

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0017/61-1

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000015

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0165/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000001

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0370/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000002

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0371/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000003

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

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

9,000.00

งานสวนสาธารณะ

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

0.00

78,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

47/2561 (CNTR-0724/61)

0.00

90,000.00

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุ
62-03-00243-5421000ประสงค์/เฉพ 00002
าะกิจ

90 เงินงบ
ประมาณ

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00
813,161.29

68,500.00

68,500.00
90,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
95 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
96 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
97 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
98 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
99 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
100 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
101 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
102 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
103 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
104 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
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CNTR-0372/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000004

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0373/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000005

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0374/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000006

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0375/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000007

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0376/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000008

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0377/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000009

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0378/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000010

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0379/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000011

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0380/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000012

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0381/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000013

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

54,000.00

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
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00
54,000.00

9,000.00

9,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/7/2562 11:34:06
105 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
106 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ
107 เงินงบ
ประมาณ
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CNTR-0382/61

งานกาจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00244-532010000014

งานกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าใช้สอย
และสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

CNTR-0242/61

งานส่งเสริมและสนับ ค่าใช้สอย
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00252-532010000001
31/2561 (CNTR-0576/61)

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง ค่าใช้สอย
ชุมชน
งานส่งเสริมและสนับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สนุนความเข้มแข็ง สร้าง
ชุมชน

54,000.00

9,000.00

76,645.16

9,000.00

999,000.00

โครงการก่อสร้างที่ทาการชุมชน
ตันหยงมะลิ

699,300.00

62-03-00252-542070000001

งานส่งเสริมและสนับ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สนุนความเข้มแข็ง
สร้าง
ชุมชน

อาคารต่าง ๆ

299,700.00

เงินงบ
ประมาณ

62-03-00252-542070000003

งานส่งเสริมและสนับ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สนุนความเข้มแข็ง
สร้าง
ชุมชน

อาคารต่าง ๆ

399,600.00

CNTR-0020/61-1

งานกีฬาและ
นันทนาการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62-03-00262-532010000001

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

43/2561 (CNTR-0726/61)

งบกลาง

งบกลาง

62-03-00411-511110000002

งบกลาง

งบกลาง

เงินงบ
ประมาณ
109 เงินงบ
ประมาณ
เงินงบ
ประมาณ

ค่าใช้สอย

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-12,300.00

968,000.00

9,000.00

เงินงบ
ประมาณ

108 เงินงบ
ประมาณ

0.00

9,000.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
อาคารต่าง ๆ

0.00

745,141.94

62,600.00

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

62,600.00
336,000.00

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

336,000.00

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

336,000.00

รวม

43,878,389.26

29,439,313.74

28,459,013.74

หมายเหตุ 8

งบเงินสะสม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประจางวด ปีงบประมาณ 2562
รายการ

จานวนเงิน

เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561

163,201,451.90

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561

259,690,885.62

บวก

รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

79,129,511.97

ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี
หัก

-151,940.00

จ่ายขาดเงินสะสม

-8,758,818.77

เงินสะสม 30 กันยายน 2562

329,909,638.82

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น

0.00

2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.

89,008,811.90

3. ลูกหนี้ภาษี

1,667,226.75

4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

2,071,338.00

5. ทรัพย์สิน

0.00

6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ

0.00

7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดไม่ได้)

0.00

8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ

0.00

9. พันธบัตร/หุ้น

0.00

10. เงินประกันอื่นๆ

0.00
รวม

เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้

92,747,376.65
237,162,262.17

รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุ 8.1

หมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หมวด/ประเภท

จานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ

ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือเบิกจ่าย

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา

0.00

0.00

963,400.00

-963,400.00

0.00

0.00

967,000.00

-967,000.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1,859,000.00

4,864,000.00

7,087,500.00

-2,223,500.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

0.00

1,859,000.00

4,864,000.00

9,017,900.00

-4,153,900.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

รวม

เทศบาลเมืองุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประมาณการ
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

58,726,740.00 36,753,480.48 14,508,034.70
5,779,380.00
4,163,307.10
188,565,290.00 116,388,393.53
17,626,200.00 10,442,982.42
643,915.00
90,427,490.00 57,565,942.69
988,790.00
24,082,400.00 12,684,122.58
8,522,500.00
5,300,439.74
5,124,900.00
3,261,350.91 2,277,600.00
9,414,000.00
1,207,300.00
7,940,000.00
7,868,000.00
รวมจ่าย 416,208,900.00 255,635,319.45 18,418,339.70

รายรับ
ภาษีอากร
16,840,000.00 13,773,017.90
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
4,803,000.00
3,070,197.26
รายได้จากทรัพย์สิน
8,500,000.00
4,855,561.13
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
5,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
803,000.00
509,711.00
รายได้จากทุน
200,000.00
101,220.00
ภาษีจดั สรร
142,400,000.00 118,937,543.13
เงินอุดหนุนทั่วไป
237,697,600.00 193,105,741.00
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
- 18,781,324.70
รวมรับ 416,243,600.00 334,352,991.42 18,781,324.70

รวม

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความสงบ แผนงานการศึกษา
บริหารงานทัว่ ไป
ภายใน

51,261,515.18
4,163,307.10 4,163,307.10
116,388,393.53 15,331,893.28
11,086,897.42 2,114,694.50
58,554,732.69
939,618.71
12,684,122.58 1,260,253.44
5,300,439.74
207,428.48
5,538,950.91
372,000.00
1,207,300.00
68,400.00
7,868,000.00
274,053,659.15 24,457,595.51
13,773,017.90
3,070,197.26
4,855,561.13
509,711.00
101,220.00
118,937,543.13
193,105,741.00
18,781,324.70
353,134,316.12
79,080,656.97

-

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

4,349,530.00 67,862,079.15 2,540,160.00 891,030.00
1,061,050.00
1,264,320.00 478,530.00 92,403.00
416,924.40 41,821,485.11 3,368,469.31 97,241.00
202,442.57
5,385,971.07 268,162.65
66,629.41
2,443,965.00 798,888.24
23,000.00
2,893,200.00 144,200.00
669,000.00
6,888,000.00 980,000.00
6,119,576.38 129,228,020.33 8,578,410.20 1,080,674.00
-

-

-

-

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

22,081,316.10
5,491,799.92
5,762,607.20
5,234,745.32
1,433,606.75
2,049,185.00
453,000.00
42,506,260.29

2,011,995.00
- 1,230,390.00
296,500.00
- 240,100.00
1,143,594.00 4,768,582.96
3,500.00
152,317.53
32,870.00
45,480.91
41,365.91
16,900.00
3,708,153.35 4,768,582.96 1,506,860.00

-

-

แผนงาน
แผนงาน
อุตสาหกรรม
แผนงานงบกลาง
การพาณิชย์
และการโยธา

-

-

90,000.00
47,500.00
135,000.00
147,360.00
304,440.95
16,000.00
-

51,261,515.18
740,300.95 51,261,515.18
-

-

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน
หมวด
หมวดภาษีอากร

ประเภท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีปา้ ย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต

15,200,000.00
580,000.00
980,000.00
80,000.00
16,840,000.00
130,000.00

12,332,534.43
379,350.47
999,373.00
61,760.00
13,773,017.90
17,985.00

รับจริงเกิน
ประมาณการ
-2,867,465.57
-200,649.53
19,373.00
-18,240.00
-3,066,982.10
-112,015.00

10,000.00
12,000.00
1,000.00
20,000.00
3,000,000.00
280,000.00
210,000.00

3,597.00
9,874.60
0.00
7,791.30
1,847,589.76
199,500.00
111,400.00

-6,403.00
-2,125.40
-1,000.00
-12,208.70
-1,152,410.24
-80,500.00
-98,600.00

1,000.00
3,000.00

3,000.00
200.00

2,000.00
-2,800.00

25,000.00
150,000.00
8,000.00
100,000.00
0.00
120,000.00
200,000.00
500,000.00

33,099.00
184,310.00
8,060.00
176,500.00
0.00
41,270.00
52,456.00
322,725.00

8,099.00
34,310.00
60.00
76,500.00
0.00
-78,730.00
-147,544.00
-177,275.00

4,000.00

25,200.00

21,200.00

2,000.00
5,000.00
2,000.00

11,600.00
4,000.00
1,569.60

9,600.00
-1,000.00
-430.40

ประมาณการ

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

รับจริง

หมวด

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

20,000.00

8,470.00

รับจริงเกิน
ประมาณการ
-11,530.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล

0.00
4,803,000.00
3,500,000.00
5,000,000.00
8,500,000.00
5,000,000.00

0.00
3,070,197.26
1,212,940.00
3,642,621.13
4,855,561.13
0.00

0.00
-1,732,802.74
-2,287,060.00
-1,357,378.87
-3,644,438.87
-5,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งหมด

5,000,000.00
100,000.00
3,000.00
700,000.00
803,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
98,000,000.00
15,000,000.00
8,500,000.00
20,000,000.00
300,000.00
300,000.00
100,000.00

0.00
0.00
4,750.00
504,961.00
509,711.00
101,220.00
101,220.00
519,722.10
78,613,342.53
11,549,491.33
0.00
27,656,456.60
255,553.29
242,309.28
100,668.00

-5,000,000.00
-100,000.00
1,750.00
-195,039.00
-293,289.00
-98,780.00
-98,780.00
319,722.10
-19,386,657.47
-3,450,508.67
-8,500,000.00
7,656,456.60
-44,446.71
-57,690.72
668.00

142,400,000.00 118,937,543.13
237,697,600.00 193,105,741.00

-23,462,456.87
-44,591,859.00

237,697,600.00 193,105,741.00
416,243,600.00 334,352,991.42

-44,591,859.00
-81,890,608.58

ประเภท

ประมาณการ

รับจริง

