




หนาที่ 1

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)
1 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 8,785,560.15                           
โนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง 521,534.18                              
ก่ิง อ.พระทองคํา เทศบาลตําบลพระทองคํา 229,639.43                              
เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลโคกกรวด 357,600.25                              
โชคชัย เทศบาลตําบลดานเกวียน 421,783.61                              
ก่ิง อ.ลําทะเมนชัย เทศบาลตําบลหนองบัววง 227,204.01                              
โชคชัย เทศบาลตําบลโชคชัย 642,645.39                              
จักรราช เทศบาลตําบลจักราช 184,888.66                              
ชุมพวง เทศบาลตําบลชุมพวง 494,541.66                              
ปกธงชัย เทศบาลตําบลเมืองปก 712,460.64                              
เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลจอหอ 672,327.02                              
หวยแถลง เทศบาลตําบลหินดาด 123,191.45                              
ครบุรี เทศบาลตําบลจระเขหิน 334,666.74                              
หวยแถลง เทศบาลตําบลหวยแถลง 233,647.72                              
โนนสูง เทศบาลตําบลมะคา 100,562.38                              
โนนสูง เทศบาลตําบลตลาดแค 197,522.39                              
โนนไทย เทศบาลตําบลโนนไทย 187,070.39                              
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลทาชาง 234,966.90                              
ครบุรี เทศบาลตําบลแชะ 332,282.07                              
ขามทะเลสอ เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 199,044.51                              
ขามสะแกแสง เทศบาลตําบลขามสะแกแสง 285,958.43                              
เสิงสาง เทศบาลตําบลเสิงสาง 342,277.42                              
เสิงสาง เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ 303,107.81                              
โนนไทย เทศบาลตําบลโคกสวาย 287,429.82                              
ครบุรี เทศบาลตําบลไทรโยง-ไชยวาล 168,297.40                              
ขามสะแกแสง เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน 245,215.95                              
วังน้ําเขียว เทศบาลตําบลศาลเจาพอ 96,959.99                                
ปกธงชัย เทศบาลตําบลตะขบ 275,912.34                              
เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 591,907.56                              

หนองบัวศาลา 620,777.38                              

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 2

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองระเวียง 519,250.98                              
บานโพธ์ิ 410,113.90                              
โคกสูง 451,769.66                              
หนองจะบก 439,034.47                              
บานใหม 819,213.05                              
ปรุใหญ 412,701.53                              
สุรนารี 619,407.46                              
ไชยมงคล 242,679.06                              
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 1,099,133.67                           
บานเกาะ 466,179.20                              
เทศบาลตําบลหัวทะเล 975,485.57                              
พุดซา 464,555.59                              
หม่ืนไวย 446,695.88                              
โพธ์ิกลาง 1,156,112.26                           
พะเนา 243,998.24                              
ส่ีมุม 320,054.24                              
ตลาด 233,292.55                              
มะเริง 308,688.97                              
จอหอ 494,592.40                              
พลกรัง 207,517.74                              
หนองกระทุม 298,034.03                              
หนองไขน้ํา 297,831.08                              

ครบุรี แชะ 354,860.41                              
บานใหม 344,408.41                              
โคกกระชาย 570,039.55                              
มาบตะโกเอน 244,353.40                              
ลําเพียก 339,182.41                              
ครบุรี 287,784.99                              
เฉลียง 390,021.72                              
ตะแบกบาน 243,947.50                              
อรพิมพ 285,907.69                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 3

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สระวานพระยา 249,325.71                              
ครบุรีใต 373,937.82                              
จระเขหิน 153,228.26                              

จักราช สีสุก 427,567.72                              
จักราช 384,288.34                              
หนองขาม 458,467.06                              
ศรีละกอ 494,693.87                              
ทองหลาง 380,330.79                              
หินโคน 319,597.61                              
หนองพลวง 364,145.42                              
คลองเมือง 414,528.10                              

เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม 468,513.15                              
ชางทอง 235,068.38                              
หนองยาง 327,817.14                              
พระพุทธ 286,364.33                              
ทาชาง 152,213.50                              

โนนไทย โนนไทย 459,075.91                              
กําปง 484,343.35                              
บัลลังก 427,516.98                              
พังเทียม 517,373.68                              
ดานจาก 452,175.57                              
ทัพรั้ง 607,433.33                              
สําโรง 354,505.24                              
มะคา 210,815.69                              
ถนนโพธิ์ 207,568.48                              
บานวัง 243,541.60                              
คางพลู 279,869.88                              
สายออ 109,847.41                              

เสิงสาง เสิงสาง 306,101.34                              
โนนสมบูรณ 238,569.29                              
กุดโบสถ 673,138.82                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 4

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สระตะเคียน 554,361.56                              
สุขไพบูลย 536,552.58                              
บานราษฎร 369,929.54                              

โชคชัย ละลมใหมพัฒนา 309,094.88                              
ทาเยี่ยม 494,440.18                              
ทุงอรุณ 381,954.40                              
กระโทก 184,888.66                              
โชคชัย 197,370.17                              
พลับพลา 409,809.48                              
ทาลาดขาว 207,720.69                              
ทาอาง 162,766.96                              
ดานเกวียน 119,030.95                              
ทาจะหลุง 235,423.55                              

โนนสูง ลําคอหงษ 356,331.80                              
พลสงคราม 477,138.58                              
ธารประสาท 354,302.29                              
โตนด 385,049.41                              
มะคา 444,158.98                              
ดานคลา 440,099.96                              
ใหม 596,981.33                              
เมืองปราสาท 403,873.15                              
บิง 344,915.78                              
ดอนชมพู 403,010.61                              
หลุมขาว 527,927.15                              
ขามเฒา 330,455.50                              
ลํามูล 177,582.41                              
จันอัด 247,499.15                              
ดอนหวาย 173,117.48                              

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 339,994.22                              
หนองหัวฟาน 175,451.43                              
พะงาด 251,608.91                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 5

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ชีวึก 270,737.07                              
โนนเมือง 200,617.39                              
เมืองนาท 229,791.64                              
เมืองเกษตร 193,361.88                              

หนองบุนนาก หนองบุนนาก 501,239.05                              
สารภี 463,134.93                              
แหลมทอง 282,914.16                              
หนองหัวแรต 408,236.60                              
หนองตะไก 439,034.47                              
ไทยเจริญ 153,228.26                              
ลุงเขวา 220,760.31                              
หนองไมไผ 188,034.41                              
บานใหม 243,338.64                              

พระทองคํา สระพระ 206,097.08                              
หนองหอย 392,203.45                              
มาบกรวด 238,822.98                              

โนนแดง โนนแดง 228,015.82                              
สําพะเนียง 254,196.55                              
วังหิน 229,182.79                              
โนนตาเถร 206,705.93                              
ดอนยาวใหญ 177,227.25                              

ปกธงชัย ตะคุ 629,910.19                              
เมืองปก 224,362.70                              
ธงชัยเหนือ 348,518.17                              
ตะขบ 512,046.21                              
ลํานางแกว 235,423.55                              
นกออก 308,638.23                              
สะแกราช 456,133.11                              
สุขเกษม 244,404.14                              
เกษมทรัพย 175,654.38                              
โคกไทย 228,523.20                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 6

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ดอน 221,419.90                              
ภูหลวง 274,745.37                              
สําโรง 175,502.17                              
ตูม 279,311.76                              
งิ้ว 333,398.30                              
บอปลาทอง 172,914.53                              

วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว 344,865.04                              
วังหมี 441,520.62                              
ระเริง 278,702.92                              
อุดมทรัพย 554,868.93                              
ไทยสามัคคี 298,439.93                              

หวยแถลง หลุงประดู 526,709.44                              
หลุงตะเคียน 447,456.95                              
เมืองพลับพลา 427,872.14                              
งิ้ว 431,068.62                              
หินดาด 362,217.39                              
หวยแถลง 310,363.32                              
ตะโก 221,978.02                              
กงรถ 217,056.45                              
ทับสวาย 192,600.81                              
หวยแคน 206,858.14                              

ขามทะเลสอ หนองสรวง 286,871.70                              
ขามทะเลสอ 144,044.71                              
บึงออ 251,811.86                              
โปงแดง 253,993.59                              
พันดุง 254,500.96                              

ชุมพวง โนนรัง 476,732.68                              
ตลาดไทร 652,843.69                              
โนนตูม 368,001.50                              
ทาลาด 621,386.24                              
ประสุข 633,766.27                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 7

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ชุมพวง 156,221.79                              
หนองหลัก 248,970.54                              
โนนยอ 317,009.98                              
สาหราย 198,689.36                              

เมืองยาง เมืองยาง 421,326.96                              
กระเบื้องนอก 371,705.36                              
โนนอุดม 262,771.24                              
ละหานปลาคาว 381,700.71                              

ลําทะเมนชัย ขุย 186,309.32                              
ชองแมว 602,562.50                              
ไพล 246,433.65                              
บานยาง 355,976.64                              

คลังอําเภอสีคิ้ว ปากชอง เทศบาลตําบลปากชอง 1,865,173.47                           
สูงเนิน เทศบาลตําบลสูงเนิน 520,367.21                              
สูงเนิน เทศบาลตําบลกุดจิก 130,852.87                              
ปากชอง เทศบาลตําบลกลางดง 267,083.95                              
ดานขุนทด เทศบาลตําบลดานขุนทด 451,110.07                              
สีคิ้ว เทศบาลตําบลสีคิ้ว 966,149.81                              
สีคิ้ว เทศบาลตําบลลาดบัวขาว 193,615.57                              
สีคิ้ว เทศบาลตําบลคลองไผ 220,202.19                              
ดานขุนทด เทศบาลตําบลหนองกราด 213,707.75                              
สูงเนิน มะเกลือเกา 608,600.31                              

สูงเนิน 307,572.74                              
มะเกลือใหม 379,569.73                              
นากลาง 298,135.50                              
เสมา 475,007.59                              
บุงขี้เหล็ก 225,580.40                              
โคงยาง 141,203.39                              
โนนคา 244,201.18                              
หนองตะไก 306,710.20                              
กุดจิก 120,350.13                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 8

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

โคราช 143,080.69                              
สีคิ้ว ลาดบัวขาว 807,492.61                              

วังโรงใหญ 374,242.25                              
สีคิ้ว 240,953.97                              
หนองน้ําใส 619,052.29                              
มิตรภาพ 337,406.59                              
ดอนเมือง 350,294.00                              
กฤษณา 329,795.91                              
กุดนอย 376,982.09                              
บานหัน 236,489.04                              
หนองบัวนอย 309,855.94                              
หนองหญาขาว 474,297.26                              
คลองไผ 253,689.16                              

ปากชอง หมูสี 585,311.64                              
หนองน้ําแดง 435,990.20                              
วังกระทะ 470,136.76                              
ปากชอง 778,622.78                              
กลางดง 378,149.07                              
ขนงพระ 535,182.66                              
หนองสาหราย 1,284,478.97                           
จันทึก 789,429.93                              
โปงตาลอง 258,712.21                              
พญาเย็น 339,588.31                              
วังไทร 550,353.27                              
คลองมวง 482,060.14                              

ดานขุนทด หินดาด 658,323.37                              
ตะเคียน 563,545.10                              
หนองบัวตะเกียด 453,799.18                              
หนองกราด 275,354.22                              
พันชนะ 303,767.41                              
ดานขุนทด 423,204.27                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 9

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หวยบง 483,785.23                              
ดานนอก 219,948.50                              
หนองบัวละคร 182,605.46                              
สระจรเข 299,302.48                              
กุดพิมาน 475,768.66                              
หนองไทร 243,947.50                              
โนนเมืองพัฒนา 224,920.82                              
บานแปรง 336,290.35                              
ดานใน 225,732.62                              
บานเกา 382,766.21                              

เทพารักษ สํานักตะครอ 326,142.79                              
หนองแวง 421,682.13                              
บึงปรือ 182,503.99                              
วังยายทอง 219,238.18                              

คลังอําเภอบัวใหญ บัวใหญ เทศบาลเมืองบัวใหญ 767,866.36                              
ก่ิง อ.บัวลาย เทศบาลตําบลหนองบัวลาย 128,214.50                              
ประทาย เทศบาลตําบลปะทาย 323,758.11                              
โนนแดง เทศบาลตําบลโนนแดง 233,546.25                              
คง เทศบาลตําบลเมืองคง 121,517.11                              
พิมาย เทศบาลตําบลพิมาย 493,222.47                              
ก่ิง อ.สีดา เทศบาลตําบลสีดา 187,476.29                              
คง เทศบาลตําบลเทพาลัย 147,697.83                              
บานเหลื่อม เทศบาลตําบลบานเหลือม 190,419.08                              
บัวใหญ บัวใหญ 358,970.17                              

หนองบัวสะอาด 350,243.26                              
โนนทองหลาง 455,828.69                              
ขุนทอง 416,202.45                              
ดอนตะหนิน 227,051.80                              
กุดจอก 288,343.10                              

บัวลาย หนองหวา 284,689.98                              
บัวลาย 285,552.52                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 10

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หวยยาง 394,994.03                              
ดานชาง 389,615.82                              
โนนจาน 370,487.66                              
หนองแจงใหญ 346,437.92                              

สีดา โพนทอง 156,881.37                              
สามเมือง 218,426.37                              
สีดา 167,992.97                              
เสมาใหญ 269,671.58                              
หนองตาดใหญ 282,051.62                              
เมืองพะไล 208,786.18                              
โนนประดู 192,651.55                              

คง เมืองคง 451,566.71                              
บานปรางค 491,192.96                              
ดอนใหญ 258,357.05                              
เทพาลัย 337,812.49                              
ตาจั่น 415,796.54                              
หนองมะนาว 423,711.64                              
คูขาด 540,307.18                              
หนองบัว 389,159.18                              
โนนเต็ง 359,477.54                              
ขามสมบูรณ 203,052.81                              

บานเหลื่อม บานเหลื่อม 127,149.01                              
โคกกระเบื้อง 422,037.29                              
ชอระกา 190,774.25                              
วังโพธ์ิ 117,559.55                              

แกงสนามนาง แกงสนามนาง 444,869.32                              
โนนสําราญ 397,936.82                              
บึงพะไล 530,666.99                              
บึงสําโรง 279,058.08                              
สีสุข 240,953.97                              

ประทาย ประทาย 180,170.04                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 11

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

กระทุมราย 356,636.22                              
นางรํา 290,524.83                              
ทุงสวาง 227,711.40                              
หนองพลวง 275,658.65                              
หันหวยทราย 288,292.36                              
วังไมแดง 318,481.38                              
โนนเพ็ด 307,877.17                              
เมืองโดน 210,612.75                              
หนองคาย 256,276.79                              
ตลาดไทร 301,839.37                              
โคกกลาง 303,665.93                              
ดอนมัน 262,517.55                              

พิมาย โบสถ 1,005,573.10                           
กระเบื้องใหญ 325,889.09                              
หนองระเวียง 548,780.40                              
รังกาใหญ 738,387.67                              
ชีวาน 234,561.00                              
กระชอน 429,343.54                              
นิคมสรางตนเอง 543,909.57                              
สัมฤทธ์ิ 459,786.24                              
ในเมือง 733,009.47                              
ดงใหญ 580,846.71                              
ทาหลวง 290,930.73                              
ธารละหลอด 189,150.64                              

128,676,572.60                       
2 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองบุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย 1,356,976.33                           
นางรอง เทศบาลตําบลนางรอง 989,118.20                              
ละหารทราย เทศบาลตําบลละหานทราย 398,657.07                              
ประโคนชัย เทศบาลตําบลประโคนชัย 511,150.34                              
บานกรวด เทศบาลตําบลบานกรวด 186,850.06                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 12

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาโพธ์ิ เทศบาลตําบลนาโพธิ์ 169,417.58                              
หวยราช เทศบาลตําบลหวยราช 248,447.95                              
สตึก เทศบาลตําบลสตึก 522,413.68                              
พุทไธสง เทศบาลตําบลพุทไธสง 220,593.36                              
กระสัง เทศบาลตําบลกระสัง 213,723.19                              
คูเมือง เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ 240,269.17                              
ลําปลายมาศ เทศบาลตําบลลําปลายมาศ 712,114.63                              
หนองก่ี เทศบาลตําบลหนองกี่ 506,009.39                              
คูเมือง เทศบาลตําบลคูเมือง 163,949.47                              
ปะคํา เทศบาลตําบลปะคํา 310,793.61                              
หนองหงส เทศบาลตําบลหนองหงส 218,957.61                              
ลําปลายมาศ เทศบาลตําบลทะเมนชัย 209,890.84                              
ก่ิง อ.แคนดง เทศบาลตําบลแคนดง 251,065.16                              
โนนดินแดง เทศบาลตําบลโนนดินแดง 459,787.60                              
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลพนมรุง 555,082.06                              
โนนสุวรรณ เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ 146,189.84                              
บานใหมไชยพจน เทศบาลตําบลบานใหมไชยพจน 198,160.14                              
บานกรวด เทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท 207,740.99                              
พลับพลาชัย เทศบาลตําบลพลับพลาชัย 289,435.31                              
เมืองบุรีรัมย หนองตาด 501,102.12                              

อิสาณ 650,563.48                              
เสม็ด 798,389.07                              
บานยาง 600,041.98                              
สองหอง 323,412.30                              
สะแกซํา 477,921.13                              
ชุมเห็ด 970,236.90                              
ลุมปุก 372,251.30                              
สวายจีก 540,780.89                              
สะแกโพรง 598,780.11                              
บานบัว 452,309.86                              
เมืองฝาง 346,172.67                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 13

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บัวทอง 299,950.88                              
หลักเขต 298,408.60                              
ถลุงเหล็ก 266,908.62                              
พระครู 320,514.67                              
กลันทา 328,366.31                              
กระสัง 327,057.70                              

บานดาน บานดาน 568,588.74                              
วังเหนือ 217,228.37                              
โนนขวาง 275,694.97                              
ปราสาท 405,106.62                              

หวยราช ตาเสา 222,556.27                              
หวยราช 181,008.07                              
สามแวง 196,477.64                              
สนวน 247,653.44                              
โคกเหล็ก 280,882.65                              
บานตะโก 148,760.31                              
เมืองโพธ์ิ 165,818.91                              

คูเมือง คูเมือง 289,388.58                              
ตูมใหญ 554,614.71                              
ปะเคียบ 505,962.65                              
บานแพ 340,190.49                              
หนองขมาร 273,358.17                              
หินเหล็กไฟ 291,818.84                              
พรสําราญ 443,243.11                              

กระสัง กระสัง 507,925.56                              
ลําดวน 535,172.58                              
สูงเนิน 473,013.86                              
หนองเต็ง 544,426.29                              
กันทรารมณ 389,169.69                              
สองช้ัน 549,660.70                              
หวยสําราญ 323,505.78                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 14

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ชุมแสง 302,194.21                              
บานปรือ 402,956.77                              
เมืองไผ 331,123.72                              
ศรีภูมิ 203,301.09                              

นางรอง สะเดา 444,645.18                              
หนองไทร 297,614.09                              
บานสิงห 253,729.10                              
ถนนหัก 245,082.96                              
หนองยายพิมพ 210,404.94                              
หนองกง 287,378.93                              
หนองโบสถ 329,768.38                              
ชุมแสง 251,205.36                              
หัวถนน 209,376.75                              
หนองโสน 248,728.36                              
ทรัพยพระยา 319,860.38                              
ลําไทรโยง 253,261.74                              
นางรอง 331,076.98                              
กานเหลือง 211,292.93                              
ทุงแสงทอง 144,086.72                              

ชํานิ เมืองยาง 347,948.64                              
ชํานิ 215,686.09                              
หนองปลอง 253,729.10                              
ชอผกา 315,981.30                              
ละลวด 269,385.62                              
โคกสนวน 169,090.42                              

หนองก่ี ดอนอะราง 484,557.62                              
เมืองไผ 441,139.99                              
โคกสวาง 251,625.98                              
ทาโพธ์ิชัย 199,141.59                              
โคกสูง 297,286.95                              
เยยปราสาท 273,545.11                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 15

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ทุงกระเต็น 185,354.50                              
บุกระสัง 281,910.84                              
หนองกี่ 126,794.44                              

ละหานทราย ละหานทราย 166,613.41                              
หนองแวง 697,860.18                              
สําโรงใหม 527,414.43                              
ตาจง 718,050.09                              
หนองตะครอง 374,634.83                              
โคกวาน 298,642.28                              

โนนดินแดง โนนดินแดง 160,677.97                              
ลํานางรอง 431,886.28                              
สมปอย 139,132.72                              

ปะคํา หูทํานบ 483,249.02                              
โคกมะมวง 597,284.57                              
ไทยเจริญ 323,505.78                              
หนองบัว 270,133.39                              

ประโคนชัย บานไทร 438,242.36                              
ละเว้ีย 460,301.70                              
จรเขมาก 541,902.55                              
ปงกู 467,779.44                              
โคกมา 338,040.63                              
หนองบอน 361,174.89                              
แสลงโทน 274,105.95                              
ตะโกตาพิ 328,740.19                              
ไพศาล 534,378.07                              
เขาคอก 458,385.53                              
ประโคนชัย 284,200.90                              
โคกมะขาม 194,140.85                              
ประทัดบุ 190,822.60                              
โคกยาง 207,927.94                              
โคกตูม 262,328.51                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 16

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ส่ีเหล่ียม 261,206.84                              
พลับพลาชัย จันดุม 490,493.08                              

ปาชัน 268,591.11                              
สําโรง 375,242.39                              
โคกขมิ้น 430,624.42                              
สะเดา 129,271.45                              

บานกรวด จันทบเพชร 327,104.44                              
สายตะกู 399,965.67                              
หนองไมงาม 476,098.43                              
โนนเจริญ 381,224.59                              
ปราสาท 132,215.81                              
หินลาด 277,237.25                              
เขาดินเหนือ 279,620.78                              
บึงเจริญ 300,558.45                              
บานกรวด 390,338.09                              

พุทไธสง บานยาง 381,364.79                              
หายโศก 251,625.98                              
บานเปา 266,581.47                              
บานแวง 252,467.23                              
พุทไธสง 326,169.71                              
บานจาน 333,273.58                              

บานใหมไชยพจน กูสวนแตง 185,541.45                              
แดงใหญ 217,976.15                              
ทองหลาง 255,364.86                              
หนองเยือง 215,312.21                              
หนองแวง 198,580.76                              

นาโพธ์ิ บานคู 310,980.55                              
บานดู 264,478.35                              
ดอนกอก 369,213.47                              
ศรีสวาง 268,310.70                              
นาโพธ์ิ 171,287.00                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 17

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ลําปลายมาศ หนองคู 220,827.04                              
แสลงพัน 440,906.31                              
หนองกระทิง 342,807.70                              
หนองบัวโคก 337,526.54                              
บานยาง 386,739.43                              
เมืองแฝก 467,919.65                              
โคกลาม 350,939.74                              
โคกสะอาด 471,378.10                              
ผไทรินทร 450,627.37                              
หินโคน 418,332.88                              
โคกกลาง 427,025.75                              
บุโพธ์ิ 211,573.33                              
ตลาดโพธ์ิ 261,627.47                              
ทะเมนชัย 257,047.35                              
หนองโดน 226,996.17                              

หนองหงษ หวยหิน 442,682.27                              
หนองชัยศรี 278,919.74                              
สระทอง 167,781.82                              
ไทยสามัคคี 412,163.74                              
สระแกว 99,500.70                                
เมืองฝาย 324,533.97                              
เสาเดียว 306,727.59                              

สตึก สตึก 429,689.69                              
นิคม 433,335.09                              
สะแก 333,273.58                              
เมืองแก 538,444.09                              
หนองใหญ 422,118.48                              
ชุมแสง 476,799.46                              
รอนทอง 552,418.13                              
ดอนมนต 261,300.32                              
ทามวง 294,809.94                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 18

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ทุงวัง 392,908.56                              
สนามชัย 300,885.61                              
กระสัง 215,732.83                              

เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข 301,493.17                              
อีสานเขต 256,112.63                              
ถาวร 329,487.96                              
ยายแยมวัฒนา 398,283.19                              

ก่ิง อ.แคนดง ดงพลอง 302,614.83                              
แคนดง 280,228.34                              
สระบัว 276,068.85                              
หัวฝาย 336,965.70                              

โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 298,548.81                              
โกรกแกว 236,343.35                              
ทุงจังหัน 245,784.00                              
ดงอีจาน 256,860.40                              
ทุงกระตายพัฒนา 260,085.19                              
มะเฟอง 179,792.94                              

71,716,303.87                         
3 สุรินทร เมืองสุรินทร องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองสุรินทร เทศบาลเมืองสุรินทร 1,788,152.43                           
ปราสาท เทศบาลตําบลกังแอน 275,213.47                              
เมืองสุรินทร เทศบาลตําบลเมืองที 89,198.22                                
จอมพระ เทศบาลตําบลจอมพระ 204,728.17                              
สําโรงทาบ เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 108,802.22                              
รัตนบุรี เทศบาลตําบลรัตนบุรี 278,688.73                              
ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลชุมพลบุรี 107,599.25                              
ศรีขรภูมิ เทศบาลตําบลระแงง 227,807.43                              
สนม เทศบาลตําบลสนม 249,238.17                              
สังขละ เทศบาลตําบลสังขะ 147,341.90                              
ทาตูม เทศบาลตําบลทาตูม 200,094.50                              
ปราสาท เทศบาลตําบลนิคมปราสาท 112,366.58                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 19

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บัวเชด เทศบาลตําบลบัวเชด 273,743.17                              
ลําดวน เทศบาลตําบลลําดวนสุรพินท 187,485.56                              
เมืองสุรินทร เพ้ียราม 359,956.23                              

นาดี 614,897.39                              
ทาสวาง 744,996.68                              
แกใหญ 412,976.16                              
เมืองที 360,535.45                              
ราม 403,486.03                              
สําโรง 426,788.06                              
ตาอ็อง 477,892.14                              
สลักได 448,530.69                              
เทนมีย 504,446.65                              
นอกเมือง 1,253,586.91                           
เฉนียง 530,243.74                              
นาบัว 578,674.54                              
สวาย 622,738.99                              
คอโค 453,208.91                              
แสลงพันธ 277,619.42                              
ตระแสง 326,673.98                              
บุฤาษี 314,109.60                              
ตั้งใจ 261,624.34                              
กาเกาะ 243,668.85                              

เขวาสินรินทร ตากูก 320,792.78                              
เขวาสินรินทร 479,718.87                              
บานแร 288,936.28                              
บึง 210,030.16                              
ปราสาททอง 293,347.18                              

ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 523,025.90                              
นาหนองไผ 395,599.88                              
เมืองบัว 425,094.99                              
สระขุด 289,738.26                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 20

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ยะวึก 331,218.55                              
กระเบื้อง 253,025.31                              
ศรีณรงค 329,035.37                              
หนองเรือ 217,025.23                              
ไพรขลา 303,371.95                              

ทาตูม กระโพ 721,917.42                              
บะ 296,688.77                              
พรมเทพ 355,500.78                              
โพนครก 424,114.79                              
เมืองแก 472,189.16                              
หนองเมธี 265,723.36                              
บัวโคก 448,441.58                              
หนองบัว 339,372.03                              
ทาตูม 732,744.18                              
ทุงกุลา 233,955.96                              

จอมพระ บุแกรง 355,055.23                              
เมืองลึง 479,273.33                              
จอมพระ 290,362.02                              
ชุมแสง 224,064.85                              
เปนสุข 227,985.65                              
กระหาด 183,698.42                              
หนองสนิท 310,723.45                              
ลุมระวี 215,109.39                              
บานผือ 250,129.27                              

ปราสาท ตานี 315,980.89                              
ปราสาทหนง 235,248.04                              
เช้ือเพลิง 335,852.23                              
ทุงมน 309,743.25                              
ไพล 273,832.29                              
โคกยาง 670,590.58                              
ทมอ 316,426.44                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 21

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

โคกสะอาด 500,035.75                              
โชคนาสาม 505,159.52                              
กังแอน 428,302.92                              
ปรือ 398,317.71                              
สมุด 184,366.74                              
บานพลวง 333,401.73                              
กันตวจระมวล 255,921.35                              
บานไทร 296,510.55                              
หนองใหญ 529,397.20                              
ตาเบา 421,842.51                              
ประทัดบุ 197,777.66                              

กาบเชิง ตะเคียน 225,223.26                              
ดาน 557,511.13                              
คูตัน 249,282.72                              
แนงมุด 463,055.47                              
โคกตะเคียน 496,649.60                              
กาบเชิง 835,531.53                              

พนมดงรัก บักได 534,699.20                              
ตาเมียง 466,174.29                              
จึกแดก 367,575.06                              
โคกกลาง 295,664.02                              

ก่ิง อ.โนนนารายณ หนองหลวง 241,441.12                              
คําผง 268,619.40                              
โนน 244,960.94                              
ระเวียง 397,693.94                              
หนองเทพ 388,248.38                              

รัตนบุรี หนองบัวบาน 490,100.09                              
ไผ 425,184.10                              
กุดขาคีม 266,970.88                              
คอนแรด 434,451.45                              
น้ําเขียว 252,668.87                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 22

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เบิด 344,718.57                              
แก 283,010.52                              
ธาตุ 326,050.22                              
หนองบัวทอง 208,470.76                              
ทับใหญ 275,792.69                              
ยางสวาง 202,990.54                              
รัตนบุรี 402,283.06                              

สนม โพนโก 329,124.48                              
แคน 438,728.69                              
สนม 183,208.32                              
หัวงัว 209,718.29                              
นานวน 276,193.67                              
หนองระฆัง 205,619.26                              
หนองอียอ 208,871.74                              

ศีขรภูมิ จารพัต 467,733.70                              
หนองเหล็ก 555,461.62                              
กุดหวาย 359,644.35                              
ยาง 444,698.99                              
นารุง 246,520.34                              
ตรึม 451,070.29                              
หนองบัว 407,451.39                              
หนองขวาว 416,094.97                              
แตล 576,224.04                              
ชางป 461,228.74                              
ขวาวใหญ 248,926.29                              
ตรมไพร 355,500.78                              
ผักไหม 333,758.16                              
คาละแมะ 284,480.82                              
ระแงง 450,580.19                              

ก่ิง อ.ศรีณรงค ณรงค 424,159.35                              
ศรีสุข 415,025.66                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 23

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ตรวจ 552,164.57                              
แจนแวน 417,743.49                              
หนองแวง 272,406.54                              

ลําดวน ลําดวน 185,480.61                              
ตรําดม 250,396.59                              
โชกเหนือ 204,104.41                              
อูโลก 234,624.28                              
ตระเปยงเตีย 285,951.12                              

บัวเชด อาโพน 273,787.73                              
จรัส 280,693.69                              
สําเภาลูน 202,545.00                              
สะเดา 280,649.13                              
ตาวัง 259,975.81                              
บัวเชด 182,718.22                              

สําโรงทาบ เกาะแกว 233,421.31                              
สําโรงทาบ 288,579.84                              
หม่ืนศรี 239,347.06                              
ศรีสุข 213,059.87                              
ประดู 167,703.34                              
กระออม 211,010.36                              
สะโน 145,470.62                              
หนองไผลอม 448,708.91                              
หนองฮะ 220,812.36                              
เสม็จ 160,084.51                              

สังขะ สังขะ 543,788.33                              
บานชบ 382,723.61                              
สะกาด 435,921.75                              
กระเทียม 580,412.16                              
ทับทัน 511,842.71                              
เทพรักษา 374,882.01                              
ขอนแตก 417,654.39                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 24

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานจารย 363,030.50                              
คม 346,901.76                              
พระแกว 556,931.92                              
ตาคง 382,679.05                              
ตาตุม 583,263.65                              

62,249,349.42                         
4 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 1,861,293.37                           
กันทรารมย เทศบาลตําบลกัณทรารมย 276,696.08                              
กันทรลักษ เทศบาลเมืองกันทรลักษ 890,047.19                              
ขุนหาญ เทศบาลตําบลขุนหาญ 480,158.20                              
ขุขันธ เทศบาลตําบลหวยเหนือ 195,098.84                              
ปรางคกู เทศบาลตําบลปรางคกู 125,095.13                              
อุทุมพรพิสัย เทศบาลตําบลกําแพง 188,240.07                              
ราษีไศล เทศบาลตําบลเมืองคง 196,160.85                              
พยุห เทศบาลตําบลพยุห 176,115.53                              
ไพรบึง เทศบาลตําบลไพรบึง 474,007.43                              
ยางชุมนอย เทศบาลตําบลยางชุมนอย 259,571.28                              
หวยทับทัน เทศบาลตําบลหวยทับทัน 139,476.42                              
บึงบูรพ เทศบาลตําบลบึงบูรพ 271,164.82                              
ศรีรัตนะ เทศบาลตําบลศรีรัตนะ 213,506.89                              
เมืองศรีสะเกษ โพนเขวา 344,885.54                              

น้ําคํา 436,616.07                              
ซํา 295,104.14                              
จาน 304,219.66                              
ทุม 316,122.95                              
คูซอด 220,011.66                              
หมากเขียบ 221,117.92                              
หนองแกว 281,829.10                              
หนองไผ 246,650.24                              
หญาปลอง 249,526.50                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 25

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองครก 319,043.46                              
โพนขา 294,219.13                              
หนองไฮ 173,681.77                              
ตะดอบ 291,608.38                              
โพธ์ิ 130,582.14                              
โพนคอ 127,838.63                              

พยุห พยุห 232,003.45                              
พรหมสวัสดิ์ 425,774.78                              
ตําแย 344,575.79                              
โนนเพ็ก 278,687.34                              
หนองคา 184,346.05                              

วังหิน บุสูง 407,366.73                              
ศรีสําราญ 188,240.07                              
ทุงสวาง 188,549.82                              
วังหิน 194,435.09                              
ดวนใหญ 322,981.72                              
ธาตุ 275,766.83                              
บอแกว 228,950.19                              
โพนยาง 222,268.42                              

ยางชุมนอย โนนคูณ 291,918.13                              
ล้ินฟา 279,085.60                              
คอนกาม 250,809.76                              
บึงบอน 248,464.49                              
กุดเมืองฮาม 145,184.69                              
ยางชุมใหญ 138,458.67                              

กันทรารมย ทาม 339,929.52                              
ดูน 263,730.80                              
หนองแกว 199,346.85                              
หนองแวง 277,979.34                              
ละทาย 276,519.08                              
หนองหัวชาง 341,699.53                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 26

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

โนนสัง 317,583.20                              
ผักแพว 369,842.61                              
จาน 366,789.36                              
คําเนียม 228,242.19                              
ยาง 318,335.46                              
เมืองนอย 201,116.85                              
บัวนอย 262,226.29                              
อีปาด 153,193.96                              
ดู 181,779.55                              
หนองบัว 174,080.02                              

น้ําเกลี้ยง รุงระวี 330,061.74                              
น้ําเกลี้ยง 229,790.94                              
ละเอาะ 338,734.77                              
ตองปด 315,370.70                              
เขิน 355,328.57                              
คูบ 287,183.36                              

โนนคูณ บก 416,880.51                              
โพธ์ิ 245,189.99                              
เหลากวาง 220,144.41                              
หนองกุง 418,562.01                              
โนนคอ 359,576.59                              

กันทรลักษ สวนกลวย 316,476.96                              
สังเม็ก 586,889.52                              
ขนุน 425,022.54                              
เวียงเหนือ 259,704.03                              
เสาธงชัย 422,588.78                              
โนนสําราญ 281,475.10                              
บึงมะลู 657,291.48                              
ภูผาหมอก 192,930.58                              
จานใหญ 439,271.07                              
กุดเสลา 435,686.82                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 27

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

รุง 319,353.21                              
ชํา 236,915.21                              
ละลาย 340,062.28                              
ทุงใหญ 511,885.54                              
ตระกาจ 353,116.06                              
ภูเงิน 553,303.67                              
กระแชง 718,400.91                              
น้ําออม 345,947.55                              
หนองหญาลาด 277,669.58                              
เมือง 296,210.39                              

เบญจลักษณ หนองงูเหลือม 318,600.96                              
เสียว 336,743.52                              
ทาคลอ 313,998.95                              
หนองฮาง 300,723.91                              
หนองหวา 325,990.74                              

ศรีรัตนะ เสื่องขาว 269,040.81                              
ศรีแกว 334,840.76                              
ตูม 372,409.12                              
สระเยาว 317,450.46                              
สะพุง 235,897.46                              
พิงพวย 391,171.18                              
ศรีโนนงาน 205,674.62                              

ขุขันธ หวยเหนือ 292,139.38                              
ปรือใหญ 502,239.01                              
กันทรารมย 296,962.64                              
โสน 636,582.42                              
ปราสาท 259,615.54                              
หวยสําราญ 236,074.46                              
ลมศักดิ์ 251,562.01                              
ตะเคียน 258,243.78                              
ใจดี 279,616.59                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 28

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หวยใต 291,829.63                              
หัวเสือ 296,210.39                              
สะเดาใหญ 293,024.38                              
นิคมพัฒนา 190,762.33                              
สําโรงตาเจ็น 265,633.55                              
โคกเพชร 245,322.74                              
กฤษณา 257,181.78                              
จะกง 268,642.56                              
ตาอุด 267,580.56                              
ศรีตระกูล 148,060.94                              
ศรีสะอาด 182,531.80                              
ดองกําเม็ด 316,034.46                              
หนองฉลอง 175,186.28                              

ภูสิงห โคกตาล 323,689.72                              
หวยตามอญ 277,094.34                              
ละลม 332,539.75                              
หวยตึ้กชู 550,515.91                              
ไพรพัฒนา 278,023.59                              
ตะเคียนราม 262,226.29                              
ดงรัก 253,774.52                              

ปรางคกู กู 535,515.11                              
พิมาย 200,364.60                              
หนองเชียงทูน 420,464.76                              
โพธ์ิศรี 247,446.75                              
สําโรงปราสาท 330,858.25                              
ดู 206,692.37                              
ตูม 279,572.35                              
สมอ 348,204.30                              
สวาย 185,009.80                              
พิมายเหนือ 182,531.80                              

ขุนหาญ สิ 150,892.96                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 29

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

กระหวัน 394,224.44                              
ไพร 286,209.86                              
พราน 695,833.35                              
บักดอง 635,166.42                              
โพธ์ิกระสังข 396,481.20                              
กันทรอม 378,869.64                              
หวยจันทร 206,780.87                              
โนนสูง 193,505.83                              
โพธ์ิวงศ 280,324.59                              
ขุนหาญ 270,589.57                              
ภูฝาย 222,666.68                              

ไพรบึง ไพรบึง 408,384.48                              
สําโรงพลับ 346,301.54                              
ดินแดง 228,463.44                              
สุขสวัสดิ์ 254,526.77                              
ปราสาทเยอ 217,843.40                              
โนนปูน 198,461.85                              

ราษีไศล บัวหุง 304,086.92                              
เมืองคง 195,452.83                              
หนองแค 347,761.80                              
จิกสังขทอง 177,752.78                              
หนองอึ่ง 389,312.67                              
เมืองแคน 292,626.13                              
หวานคํา 224,215.42                              
ไผ 237,711.72                              
หนองหมี 263,067.04                              
ดาน 230,144.95                              
ดู 324,397.73                              
สมปอย 322,583.47                              
สรางป 216,117.65                              

ก่ิง อ.ศิลาลาด โจดมวง 119,873.61                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 30

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองบัวดง 202,754.11                              
คลีกล้ิง 247,137.00                              
กุง 370,108.11                              

อุทุมพรพิสัย รังแรง 238,463.97                              
แขม 193,373.08                              
หัวชาง 202,665.61                              
อีหลํ่า 192,355.33                              
หนองหาง 386,569.17                              
หนองไฮ 233,109.71                              
สระกําแพงใหญ 381,745.91                              
กําแพง 361,258.09                              
ขะยูง 236,649.71                              
โพธ์ิชัย 215,852.16                              
ตาเกษ 166,557.50                              
ปะอาว 226,383.68                              
กานเหลือง 403,915.21                              
ทุงไชย 203,816.11                              
แข 214,082.15                              
สําโรง 344,885.54                              
โคกจาน 238,021.46                              
โคกหลาม 164,610.49                              
แต 127,174.88                              

ก่ิง อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ โดด 369,001.86                              
หนองมา 153,680.71                              
เสียว 197,001.59                              
ผือใหญ 198,063.60                              
อีเซ 132,573.40                              

เมืองจันทร เมืองจันทร 341,876.53                              
ตาโกน 270,943.57                              
หนองใหญ 186,381.56                              

หวยทับทัน ผักไหม 301,741.66                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 31

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

กลวยกวาง 248,641.50                              
ปราสาท 312,582.94                              
จานแสนไทย 311,874.94                              
หวยทับทัน 141,246.42                              
เมืองหลวง 374,931.38                              

บึงบูรณ เปาะ 196,691.84                              
64,454,434.51                         

5 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          
เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 1,929,895.55                           
เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลคายหมื่นแผว 249,720.33                              
จัตุรัส เทศบาลตําบลจตุรัส 200,029.47                              
บําเหน็จณรงค เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค 349,192.50                              
บําเหน็จณรงค เทศบาลตําบลบานเพชร 258,763.26                              
แกงครอ เทศบาลตําบลแกงครอ 445,409.21                              
หนองบัวแดง เทศบาลตําบลหนองบัวแดง 415,657.99                              
คอนสวรรค เทศบาลตําบลคอนสวรรค 212,779.99                              
บานเขวา เทศบาลตําบลบานเขวา 384,731.19                              
เทพสถิต เทศบาลตําบลเทพสถิต 188,228.46                              
แกงครอ เทศบาลตําบลนาหนองทุม 521,098.47                              
หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว 244,068.51                              
เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลลาดใหญ 220,692.55                              
จัตุรัส เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 88,846.73                                
เมืองชัยภูมิ รอบเมือง 90,881.38                                

ชีลอง 487,684.87                              
บานเลา 404,987.33                              
บานคาย 364,248.96                              
หวยตอน 455,039.92                              
นาฝาย 514,723.21                              
กุดตุม 530,729.19                              
หนองไผ 314,738.96                              
โพนทอง 398,205.14                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 32

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ทาหินโงม 244,882.38                              
หวยบง 367,911.35                              
บุงคลา 368,408.71                              
หนองนาแซง 375,236.11                              
นาเสียว 352,945.31                              
โคกสูง 201,838.06                              
โนนสําราญ 327,760.77                              
ลาดใหญ 125,334.92                              

คอนสวรรค บานโสก 334,407.31                              
โคกมั่งงอย 311,754.80                              
คอนสวรรค 277,165.61                              
หวยไร 247,143.11                              
ชองสามหมอ 170,594.76                              
ยางหวาย 181,039.34                              
โนนสะอาด 249,810.77                              
ศรีสําราญ 248,273.47                              
หนองขาม 239,773.12                              

หนองบัวแดง กุดชุมแสง 616,636.96                              
นางแดด 604,429.02                              
หนองแวง 664,293.17                              
หนองบัวแดง 485,831.07                              
ถํ้าวัวแดง 439,486.09                              
คูเมือง 522,545.34                              
ทาใหญ 404,896.91                              
วังชมภู 327,851.20                              

ภักดีชุมพล เจาทอง 382,515.67                              
วังทอง 390,970.80                              
แหลมทอง 262,787.36                              
บานเจียง 296,607.90                              

จตุรัส ละหาน 582,183.42                              
สมปอย 340,918.22                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 33

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานกอก 302,937.94                              
หนองบัวใหญ 330,699.71                              
หนองบัวโคก 216,668.45                              
กุดน้ําใส 368,046.99                              
บานขาม 380,526.23                              
หนองบัวบาน 390,880.37                              
หนองโดน 265,635.88                              

ก่ิง อ.ซับใหญ ซับใหญ 256,638.17                              
ทากูบ 183,526.14                              
ตะโกทอง 140,753.11                              

เนินสงา หนองฉิม 389,840.43                              
ตาเนิน 306,057.76                              
รังงาม 192,116.91                              
กะฮาด 257,090.32                              

บําเหน็จณรงค บานเพชร 446,313.49                              
โคกเริงรมย 233,623.93                              
บานชวน 229,192.90                              
หัวทะเล 316,637.97                              
โคกเพชรพัฒนา 241,219.98                              
บานตาล 213,548.64                              
เกาะมะนาว 127,550.44                              

เทพสถิต บานไร 509,252.25                              
นายางกลัก 591,588.07                              
โปงนก 589,056.05                              
วะตะแบก 527,518.95                              
หวยยายจิ๋ว 620,615.85                              

บานเขวา บานเขวา 290,684.78                              
ตลาดแรง 534,934.15                              
ลุมลําชี 444,504.91                              
ชีบน 261,566.57                              
ภูแลนคา 197,226.16                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 34

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

โนนแดง 210,519.26                              
แกงครอ ชองสามหมอ 273,503.23                              

นาหนองทุม 335,356.83                              
โคกกุง 472,492.76                              
หลุบคา 280,782.78                              
บานแกง 348,695.14                              
หนองสังข 432,749.11                              
ทามะไฟหวาน 288,017.12                              
หนองไผ 268,936.55                              
หนองขาม 335,040.32                              
เกายาดี 126,872.22                              

หนองบัวระเหว วังตะเฆ 602,439.57                              
หวยแย 301,581.51                              
โคกสะอาด 239,366.19                              
โสกปลาดุก 173,217.20                              

คลังอําเภอภูเขียว ภูเขียว เทศบาลตําบลผักปง 318,582.20                              
เกษตรสมบูรณ เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ 147,942.23                              
คอนสาร เทศบาลตําบลคอนสาร 215,628.51                              
เกษตรสมบูรณ เทศบาลตําบลบานเปา 371,528.52                              
บานแทน เทศบาลตําบลบานแทน 187,414.59                              
ภูเขียว เทศบาลตําบลบานเพชรภูเขียว 264,912.45                              
ภูเขียว บานแกง 668,181.62                              

โคกสะอาด 419,546.44                              
โอโล 438,536.58                              
ผักปง 654,843.31                              
หนองคอนไทย 533,216.00                              
ธาตุทอง 591,723.71                              
กวางโจน 528,558.88                              
หนองตูม 535,476.72                              
บานดอน 291,272.57                              
กุดยม 244,746.73                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 35

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานเพชร 144,189.42                              
เกษตรสมบูรณ บานหัน 600,133.62                              

บานเดื่อ 686,448.33                              
หนองโพนงาม 552,839.14                              
หนองขา 373,337.10                              
ซับสีทอง 250,895.91                              
โนนทอง 328,122.49                              
บานเปา 113,533.90                              
กุดเลาะ 319,622.14                              
บานยาง 444,007.55                              
โนนกอก 467,112.22                              
บานบัว 221,551.63                              
สระโพนทอง 374,241.39                              

บานแทน สามสวน 492,794.12                              
บานเตา 424,022.69                              
บานแทน 401,189.31                              
หนองคู 296,155.75                              
สระพัง 247,369.18                              

คอนสาร ทุงลุยลาย 292,719.44                              
คอนสาร 178,281.24                              
หวยยาง 691,467.16                              
โนนคูณ 353,352.24                              
ทุงพระ 252,433.21                              
ทุงนาเลา 301,219.79                              
ดงบัง 213,774.72                              
คงกลาง 276,170.89                              

50,971,705.13                         
6 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 4,879,340.85                           
วารินชําราบ เทศบาลเมืองวารินชําราบ 1,469,079.44                           
พิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 550,560.98                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 36

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เมืองอุบลราชธานี เทศบาลตําบลอุบล 256,773.06                              
วารินชําราบ เทศบาลตําบลหวยขะยุง 166,893.17                              
เดชอุดม เทศบาลตําบลเมืองเดช 706,545.49                              
เดชอุดม เทศบาลตําบลนาสวง 148,199.27                              
บุญฑริก เทศบาลตําบลบุณฑริก 208,569.84                              
น้ํายืน เทศบาลตําบลน้ํายืน 463,711.26                              
โขงเจียม เทศบาลตําบลบานดาน 121,440.42                              
ศรีเมืองใหม เทศบาลตําบลศรีเมืองใหม 221,203.38                              
มวงสามสิบ เทศบาลตําบลมวงสามสิบ 161,159.13                              
เขื่องใน เทศบาลตําบลเขื่องใน 219,851.45                              
ตระการพืชผล เทศบาลตําบลตระการพืชผล 400,310.51                              
นาจะหลวย เทศบาลตําบลนาจะหลวย 349,263.58                              
กุดขาวปุน เทศบาลตําบลกุดขาวปุน 191,274.49                              
เดชอุดม เทศบาลตําบลนาเยีย 314,672.87                              
โพธ์ิไทร เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร 141,020.07                              
พิบูลมังสาหาร เทศบาลตําบลอางศิลา 161,671.93                              
ตาลสุม เทศบาลตําบลตาลสุม 150,483.56                              
เขมราฐ เทศบาลตําบลเขมราฐ 311,689.31                              
สิรินธร เทศบาลตําบลชองเม็ก 140,180.94                              
เดชอุดม เทศบาลตําบลบัวงาม 326,886.84                              
เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ 1,159,254.86                           

ไรนอย 871,527.31                              
กุดลาด 464,270.68                              
แจระแม 473,874.04                              
หนองบอ 355,137.47                              
ปทุม 576,713.79                              
หัวเรือ 417,046.44                              
หนองขอน 387,350.65                              
กระโสบ 250,759.31                              
ขี้เหล็ก 278,403.91                              
ปะอาว 245,631.31                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 37

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เหลาเสือโกก โพนเมือง 318,915.12                              
เหลาเสือโกก 339,007.57                              
หนองบก 319,194.83                              
แพงใหญ 207,590.86                              

ศรีเมืองใหม หนามแทง 331,408.81                              
ดอนใหญ 197,847.66                              
เอือดใหญ 172,161.02                              
สงยาง 280,175.41                              
วาริน 251,924.77                              
ลาดควาย 207,637.48                              
นาเลิน 153,094.18                              
ตะบาย 188,384.16                              
คําไหล 432,290.60                              
แกงกอก 207,963.80                              
นาคํา 393,830.58                              

โขงเจียม หวยยาง 326,980.08                              
โขงเจียม 243,347.02                              
นาโพธ์ิกลาง 317,842.91                              
หนองแสงใหญ 227,217.12                              
หวยไผ 237,006.94                              

เขื่องใน ทาไห 434,901.22                              
ศรีสุข 252,297.71                              
บานไทย 313,460.80                              
หนองเหลา 274,254.89                              
สหธาตุ 142,418.61                              
โนนรัง 208,802.93                              
หัวดอน 299,988.13                              
คอทอง 295,139.84                              
ยางขี้นก 226,657.70                              
กลางใหญ 276,865.51                              
ชีทวน 308,426.03                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 38

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาคําใหญ 185,773.54                              
ธาตุนอย 286,282.39                              
สรางถอ 456,298.97                              
บานกอก 182,836.59                              
กอเอ 345,673.98                              
แดงหมอ 161,951.64                              
เขื่องใน 269,220.12                              

เขมราฐ เขมราฐ 458,676.50                              
ขามปอม 423,293.28                              
หนองผือ 424,272.26                              
หัวนา 583,007.25                              
หนองสิม 221,436.47                              
หนองนกทา 259,849.87                              
นาแวง 322,970.92                              
เจียด 219,525.12                              
แกงเหนือ 282,319.84                              

นาตาล นาตาล 528,697.04                              
พังเคน 497,742.56                              
กองโพน 330,802.77                              
พะลาน 288,426.82                              

โพธ์ิไทร สําโรง 313,087.85                              
เหลางาม 239,477.71                              
สารภี 311,269.74                              
สองคอน 277,518.16                              
มวงใหญ 269,593.07                              
โพธ์ิไทร 400,543.60                              

เดชอุดม เมืองเดช 903,134.46                              
โพนงาม 397,047.24                              
นากระแซง 596,573.15                              
ทุงเทิง 377,467.59                              
แกง 360,918.13                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 39

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาสวง 266,283.18                              
กลาง 662,817.61                              
โนนสมบูรณ 259,290.45                              
บัวงาม 216,681.40                              
ทาโพธ์ิศรี 298,076.79                              
สมสะอาด 481,053.24                              
ตบหู 529,815.88                              
คําครั่ง 292,296.13                              
นาเจริญ 317,936.14                              
ปาโมง 209,036.02                              
กุดประทาย 578,671.76                              

ทุงศรีอุดม กุดเรือ 276,539.18                              
นาเกษม 247,029.86                              
นาหอม 197,847.66                              
หนองอม 278,403.91                              
โคกชําแระ 295,885.73                              

นาเยีย นาเรือง 297,657.22                              
นาดี 303,344.65                              
นาเยีย 223,720.76                              

นาจะหลวย บานตูม 550,607.60                              
นาจะหลวย 492,567.94                              
โนนสวรรค 249,966.81                              
พรสวรรค 251,178.88                              
โนนสมบูรณ 303,717.60                              
โสกแสง 332,154.70                              

น้ํายืน สีวิเชียร 251,365.35                              
โดมประดิษฐ 713,491.60                              
โซง 362,130.20                              
เกาขาม 332,061.46                              
ยาง 351,035.07                              
ยางใหญ 275,653.43                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 40

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บุเปอย 408,888.26                              
น้ําขุน ขี้เหล็ก 365,393.48                              

โคกสะอาด 304,929.67                              
ตาเกา 413,783.17                              
ไพบูลย 351,128.31                              

ตระการพืชผล ตระการ 246,097.50                              
เซเปด 163,303.57                              
โนนกุง 263,439.47                              
คอนสาย 272,809.72                              
เกษม 356,908.96                              
ขามเปย 332,341.17                              
หนองเตา 168,664.66                              
ไหลทุง 375,882.57                              
กระเดียน 221,063.52                              
บานแดง 126,801.51                              
เปา 267,868.20                              
นาสะไม 279,895.69                              
ถํ้าเข 191,694.05                              
โคกจาน 236,960.32                              
สะพือ 243,253.79                              
คําเจริญ 198,966.50                              
กุศกร 167,825.53                              
หวยฝายพัฒนา 241,901.86                              
นาพิน 255,048.19                              
ตากแดด 132,861.88                              
กุดยาลวน 158,035.71                              
ทาหลวง 150,670.03                              

กุดขาวปุน แกงเค็ง 334,858.55                              
โนนสวาง 495,691.36                              
หนองทันน้ํา 332,714.12                              
กาบิน 247,216.33                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 41

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

กุดขาวปุน 263,066.52                              
มวงสามสิบ มวงสามสิบ 324,602.55                              

หนองเมือง 366,652.17                              
โพนแพง 163,676.51                              
หนองชางใหญ 220,037.92                              
หนองฮาง 202,602.71                              
หนองไขนก 155,704.80                              
ดุมใหญ 275,606.81                              
เหลาบก 268,660.71                              
เตย 361,011.36                              
ยางโยภาพ 375,882.57                              
ไผใหญ 226,704.32                              
นาเลิง 186,426.19                              
ยางสักกระโพหลุม 293,508.21                              
หนองเหลา 317,749.67                              

วารินชําราบ แสนสุข 1,196,409.57                           
คําน้ําแซบ 311,642.69                              
สระสมิง 359,845.91                              
หวยขะยุง 129,318.89                              
โพธ์ิใหญ 341,105.39                              
ทาลาด 283,438.68                              
คําขวาง 316,304.51                              
โนนผึ้ง 289,778.75                              
คูเมือง 336,630.04                              
ธาตุ 240,643.17                              
เมืองศรีไค 319,334.69                              
หนองกินเพล 304,043.92                              
บุงหวาย 466,648.21                              
บุงไหม 344,601.76                              
โนนโหนน 292,529.22                              

สวางวีรวงศ ทาชาง 471,216.80                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 42

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สวาง 380,777.48                              
แกงโดม 239,384.48                              
บุงมะแลง 321,758.84                              

สําโรง โคกสวาง 369,728.97                              
โนนกลาง 202,695.95                              
สําโรง 352,526.85                              
โคกกอง 272,203.69                              
คอนอย 353,459.22                              
โนนกาเล็น 347,538.71                              
ขามปอม 119,249.37                              
หนองไฮ 284,091.33                              
บอน 150,017.38                              

พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร 535,736.39                              
โพธ์ิศรี 476,997.46                              
ไรใต 375,602.86                              
โนนกาหลง 220,131.16                              
นาโพธ์ิ 393,783.96                              
หนองบัวฮี 501,052.45                              
ดอนจิก 645,429.02                              
อางศิลา 204,933.62                              
กุดชมภู 817,543.43                              
ทรายมูล 268,101.29                              
ระเว 379,798.50                              
โนนกลาง 359,100.02                              
บานแขม 245,444.84                              

ตาลสุม คําหวา 173,559.57                              
นาคาย 274,581.21                              
สําโรง 169,923.35                              
จิกเทิง 236,587.38                              
หนองกุง 183,256.16                              
ตาลสุม 237,752.83                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 43

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สิรินธร นิคมสรางหนองลําโดมนอย 368,610.13                              
คันไร 489,351.28                              
โนนกอ 401,942.14                              
คําเขื่อนแกว 402,454.94                              
ชองเม็ก 211,600.02                              
ฝางคํา 172,953.53                              

บุณฑริก โพนงาม 563,893.78                              
โนนคอ 293,787.91                              
คอแลน 550,188.04                              
หวยขา 705,566.51                              
หนองสะโน 768,827.41                              
บัวงาม 332,201.32                              
นาโพธ์ิ 393,877.20                              
บานแมด 352,387.00                              

ดอนมดแดง ดอนมดแดง 404,552.77                              
เหลาแดง 333,553.24                              
ทาเมือง 227,170.50                              
คําไฮใหญ 224,699.74                              

83,404,440.84                         
7 ยโสธร เมืองยโสธร องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 1,007,659.69                           
กุดชุมพัฒนา เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา 189,622.99                              
คําเขื่อนแกว เทศบาลตําบลคําเขื่อนแกว 205,257.39                              
มหาชนะชัย เทศบาลตําบลฟาหยาด 239,385.06                              
เลิงนกทา เทศบาลตําบลเลิงนกทา 200,299.05                              
ปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว 132,892.44                              
ทรายมูล เทศบาลตําบลทรายมูล 276,058.91                              
เลิงนกทา เทศบาลตําบลสามแยก 180,108.33                              
คอวัง เทศบาลตําบลคอวัง 206,597.49                              
เมืองยโสธร ตาดทอง 408,906.68                              

สําราญ 324,882.92                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 44

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เขื่องคํา 360,440.02                              
ทุงแต 237,598.27                              
นาสะไมย 238,670.35                              
น้ําคําใหญ 387,956.57                              
เดิด 501,060.32                              
คอเหนือ 348,691.89                              
หนองหิน 204,051.31                              
หนองเรือ 165,948.03                              
ขั้นไดใหญ 214,146.67                              
สิงห 272,217.31                              
ทุงนางโอก 217,720.24                              
ขุมเงิน 240,725.16                              
ดูทุง 243,986.04                              
หนองคู 259,352.43                              
หนองเปด 197,484.86                              

ทรายมูล ทรายมูล 223,750.66                              
ดูลาด 198,020.90                              
ดงมะไฟ 260,915.87                              
ไผ 268,465.06                              
นาเวียง 180,242.35                              

กุดชุม โนนเปอย 301,654.66                              
โพนงาม 404,171.69                              
กําแมด 431,732.91                              
คําน้ําสราง 196,814.81                              
หนองแหน 322,828.11                              
หนองหมี 193,017.89                              
กุดชุม 385,187.05                              
หวยแกง 264,400.11                              
นาโส 184,619.98                              

คําเขื่อนแกว ลุมพุก 514,729.26                              
นาแก 164,875.97                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 45

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ทุงมน 275,924.90                              
ยอ 302,190.70                              
กุดกุง 217,094.87                              
สงเปอย 200,567.07                              
ดงแคนใหญ 366,872.47                              
เหลาไฮ 140,262.94                              
แคนนอย 162,553.14                              
กูจาน 278,515.75                              
ดงเจริญ 169,387.60                              
โพนทัน 161,481.06                              
นาคํา 129,095.51                              

มหาชนะชัย หัวเมือง 350,836.03                              
ฟาหยาด 210,796.43                              
บากเรือ 218,032.93                              
คูเมือง 303,084.10                              
สงยาง 215,442.10                              
มวง 304,960.22                              
บึงแก 265,695.53                              
พระเสาร 198,512.27                              
ผือฮี 201,281.79                              
โนนทราย 141,960.39                              

คอวัง คอวัง 153,887.21                              
ฟาหวน 264,266.10                              
กุดน้ําใส 360,038.00                              
น้ําออม 240,055.11                              

เลิงนกทา สวาท 480,601.59                              
บุงคา 585,128.75                              
หองแซง 530,229.66                              
สามัคคี 331,404.70                              
กุดเชียงหมี 356,553.76                              
โคกสําราญ 472,963.07                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 46

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สรางมิ่ง 271,145.24                              
กุดแห 380,050.03                              
ศรีแกว 244,477.41                              
สามแยก 366,917.14                              

ไทยเจริญ คําเตย 377,771.87                              
น้ําคํา 300,135.90                              
ไทยเจริญ 189,131.62                              
คําไผ 206,463.47                              
สมผอ 261,675.26                              

ปาติ้ว โพธ์ิไทร 314,921.57                              
โคกนาโก 364,326.29                              
กระจาย 341,678.73                              
ศรีฐาน 279,766.50                              
เชียงเพ็ง 162,508.46                              

24,607,792.94                         
8 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 7,330,120.05                           
เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองบัว 1,221,607.38                           
เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลโนนสูง-น้ําคํา 516,409.35                              
หนองหาน เทศบาลตําบลหนองหาน 223,377.73                              
กุมภวาป เทศบาลตําบลพันดอน 316,630.20                              
กุมภวาป เทศบาลตําบลกุมภวาป 476,777.05                              
กุมภวาป เทศบาลตําบลหวยเก้ิง 273,001.37                              
โนนสะอาด เทศบาลตําบลโนนสะอาด 221,236.73                              
ศรีธาตุ เทศบาลตําบลศรีธาตุ 274,809.32                              
เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห 171,708.25                              
ไชยวาน เทศบาลตําบลไชยวาน 396,132.69                              
ทุงฝน เทศบาลตําบลทุงฝน 369,584.29                              
เพ็ญ เทศบาลตําบลเพ็ญ 154,199.62                              
บานผือ เทศบาลตําบลบานผือ 358,260.77                              
บานดุง เทศบาลตําบลบานดุง 859,540.38                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 47

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

น้ําโสม เทศบาลตําบลนางัว 467,784.84                              
วัวสามหมอ เทศบาลตําบลวังสามหมอ 289,653.59                              
หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองวัวซอ 468,165.47                              
หนองหาน เทศบาลตําบลบานเชียง 327,002.17                              
หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองออ-โนนหวาย 416,591.14                              
กุดจับ เทศบาลตําบลกุดจับ 518,740.66                              
เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลหนองสําโรง 1,111,940.57                           
เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลบานจั่น 265,436.50                              
น้ําโสม เทศบาลตําบลน้ําโสม 413,926.78                              
หนองหาน เทศบาลตําบลหนองเม็ก 408,027.14                              
เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลนาขา 303,403.58                              
หนองแสง เทศบาลตําบลแสงสวาง 173,040.42                              
กุดจับ เทศบาลตําบลเชียงเพ็ง 184,601.83                              
กุดจับ เทศบาลตําบลสรางกอ 172,279.18                              
กุดจับ เทศบาลตําบลตาลเลียน 161,716.92                              
เมืองอุดรธานี นาดี 230,990.18                              

สามพราว 753,013.71                              
หนองนาคํา 613,610.78                              
เชียงพิณ 586,539.01                              
บานตาด 595,436.06                              
โนนสูง 427,867.08                              
หนองไผ 428,295.28                              
กุดสระ 390,566.10                              
หมูมน 268,529.05                              
หนองไฮ 592,724.13                              
บานขาว 467,689.70                              
นาขา 285,514.33                              
เชียงยืน 715,094.21                              
บานจั่น 328,810.12                              
นากวาง 321,054.93                              
นิคมสงเคราะห 382,144.82                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 48

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองขอนกวาง 279,138.91                              
โคกสะอาด 227,754.89                              

กุดจับ เมืองเพีย 277,616.41                              
กุดจับ 264,580.10                              
ปะโค 415,639.59                              
เชียงเพ็ง 251,020.43                              
สรางกอ 218,191.76                              
ขอนยูง 423,489.93                              
ตาลเลียน 101,483.43                              

หนองวัวซอ หมากหญา 242,504.01                              
หนองออ 230,228.94                              
โนนหวาย 185,267.92                              
กุดหมากไฟ 382,239.97                              
อุบมุง 400,319.54                              
น้ําพน 322,482.27                              
หนองบัวบาน 293,745.29                              

กุมภวาป ปะโค 544,575.41                              
นามวง 470,306.47                              
หนองหวา 371,534.97                              
พันดอน 564,415.34                              
อุมจาน 370,821.31                              
เชียงแหว 416,162.95                              
หวยสามพาด 318,390.59                              
ผาสุก 325,384.52                              
แชแล 497,235.50                              
เวียงคํา 467,927.58                              
ตูมใต 338,753.88                              
เสอเพลอ 587,776.03                              
ทาล่ี 445,566.02                              
สีออ 217,382.93                              
กุมภวาป 254,874.23                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 49

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองแสง นาดี 296,885.42                              
ทับกุง 410,358.45                              
หนองแสง 213,005.78                              
แสงสวาง 160,146.85                              

โนนสะอาด โคกกลาง 325,907.87                              
บุงแกว 508,416.28                              
ทมนางาม 335,994.36                              
หนองกุงศรี 322,529.85                              
โพธ์ิศรีสําราญ 386,759.87                              
โนนสะอาด 229,895.89                              

หนองหาน บานเชียง 209,056.82                              
สรอยพราว 293,554.98                              
ดอนหายโศก 318,676.04                              
หนองเม็ก 291,794.59                              
หนองสระปลา 289,510.86                              
หนองไผ 421,539.23                              
พังงู 443,805.64                              
ผักตบ 386,474.40                              
สะแบง 380,812.65                              
โพนงาม 624,934.29                              
หนองหาน 650,911.77                              
บานยา 269,052.41                              

พิบูลยรักษ บานแดง 440,903.39                              
นาทราย 385,998.62                              
ดอนกลอย 333,853.36                              

กูแกว คอนสาย 388,996.03                              
โนนทองอินทร 214,147.64                              
บานจีต 284,657.93                              
คอใหญ 173,801.67                              

ทุงฝน ทุงฝน 218,905.42                              
ทุงใหญ 436,193.19                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 50

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาชุมแสง 282,516.93                              
นาทม 173,468.63                              

ศรีธาตุ ศรีธาตุ 133,788.75                              
บานโปรง 264,151.90                              
นายูง 234,130.32                              
หนองนกเขียน 207,153.71                              

วังสามหมอ บะยาว 425,393.03                              
ผาสุก 712,049.23                              
วังสามหมอ 243,503.14                              
หนองกุงทับมา 361,115.44                              
หนองหญาไซ 356,881.01                              
คําโคกสูง 251,686.52                              

บานดุง ออมกอ 395,466.61                              
นาไหม 459,411.15                              
บานชัย 390,042.74                              
วังทอง 296,314.49                              
บานมวง 399,748.60                              
โพนสูง 490,907.66                              
บานตาด 322,054.08                              
นาคํา 449,657.71                              
ถอนนาลับ 245,501.40                              
บานจันทน 661,616.77                              
บานดุง 533,061.58                              
ดงเย็น 299,454.62                              

บานผือ ขาวสาร 277,949.46                              
หายโศก 510,224.24                              
โนนทอง 497,425.81                              
จําปาโมง 507,512.30                              
บานผือ 311,063.61                              
เขือน้ํา 419,350.65                              
กลางใหญ 415,829.90                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 51

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เมืองพาน 400,367.12                              
หนองหัวคู 343,654.39                              
คําบง 325,955.45                              
คําดวง 306,020.36                              
บานคอ 153,771.42                              
หนองแวง 317,201.14                              

น้ําโสม หนองแวง 445,042.66                              
บานหยวก 445,042.66                              
โสมเยี่ยม 198,494.55                              
ศรีสําราญ 156,816.40                              
สามัคคี 277,188.21                              
นางัว 170,280.92                              
น้ําโสม 152,629.55                              

นายูง นายูง 356,785.86                              
โนนทอง 343,321.34                              
บานกอง 314,822.25                              
นาแค 195,021.37                              

เพ็ญ เพ็ญ 517,360.91                              
เชียงหวาง 653,385.82                              
นาพู 568,269.14                              
บานธาตุ 763,671.13                              
จอมศรี 457,270.15                              
เตาไห 270,003.97                              
สุมเสา 560,656.70                              
นาบัว 307,114.65                              
โคกกลาง 338,944.19                              
บานเหลา 391,089.45                              
สรางแปน 269,433.04                              

สรางคอม สรางคอม 383,191.54                              
บานโคก 341,227.92                              
เชียงดา 159,575.92                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 52

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาสะอาด 106,431.52                              
บานหินโงม 184,506.67                              
บานยวด 192,547.33                              

ศรีธาตุ ตาดทอง 287,417.44                              
จําป 377,339.46                              
หัวนาคํา 495,760.59                              

ไชยวาน ไชยวาน 240,029.96                              
คําเลาะ 372,914.73                              
หนองหลัก 472,304.74                              
โพนสูง 331,997.83                              

73,061,170.57                         
9 ขอนแกน เมืองขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน 6,872,419.55                           
ชุมแพ เทศบาลเมืองชุมแพ 1,788,954.01                           
ภูเวียง เทศบาลตําบลภูเวียง 199,705.62                              
น้ําพอง เทศบาลตําบลวังชัย 388,654.90                              
กระนวน เทศบาลตําบลหนองโก 652,679.00                              
มัญจาคีรี เทศบาลตําบลมัญจาคีรี 238,999.17                              
หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองเรือ 252,718.97                              
เมืองขอนแกน เทศบาลตําบลทาพระ 504,065.97                              
เขาสวนกวาง เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 562,457.50                              
หนองเรือ เทศบาลตําบลดอนโมง 189,991.98                              
ชุมแพ เทศบาลตําบลโนนหัน 280,652.52                              
สีชมพู เทศบาลตําบลสีชมพู 213,315.67                              
หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองแก 80,946.91                                
น้ําพอง เทศบาลตําบลน้ําพอง 340,361.15                              
อุบลรัตน เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน 236,584.48                              
บานฝาง เทศบาลตําบลบานฝาง 264,024.11                              
ภูผามาน เทศบาลตําบลภูผามาน 199,266.58                              
พระยืน เทศบาลตําบลพระยืน 172,924.54                              
ซําสูง เทศบาลตําบลซําสูง 281,914.74                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 53

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ชุมแพ เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ 240,919.93                              
ก่ิง อ.โคกโพธิชัย เทศบาลตําบลบานโคก 233,621.00                              
พระยืน เทศบาลตําบลบานโตน 311,878.81                              
เมืองขอนแกน เมืองเกา 1,142,201.97                           

สาวะถี 962,582.16                              
บานคอ 802,115.22                              
โคกสี 470,754.26                              
แดงใหญ 377,953.44                              
พระลับ 1,030,028.76                           
บานทุม 901,007.64                              
บึงเนียม 388,545.14                              
โนนทอน 507,358.73                              
เทศบาลตําบลบานเปด 1,237,911.39                           
สําราญ 499,950.03                              
ทาพระ 527,279.90                              
หนองตูม 397,709.98                              
ศิลา 2,114,223.36                           
บานหวา 572,719.92                              
ดอนหัน 507,852.64                              
ดอนชาง 259,743.52                              

บานฝาง บานเหลา 551,810.93                              
บานฝาง 285,536.77                              
ปาหวายนั่ง 428,552.11                              
หนองบัว 382,673.05                              
โคกงาม 299,805.38                              
โนนฆอง 328,013.32                              
ปามะนาว 332,019.50                              

พระยืน พระยืน 500,334.18                              
หนองแวง 262,981.40                              
ขามปอม 315,994.76                              
พระบุ 237,352.78                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 54

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองเรือ ยางคํา 505,437.95                              
โนนทอง 649,221.61                              
กุดกวาง 502,803.75                              
โนนทัน 489,907.13                              
จระเข 353,202.89                              
บานผือ 314,622.78                              
หนองเรือ 348,593.03                              
บานกง 251,786.03                              
บานเม็ง 643,184.89                              
โนนสะอาด 427,838.69                              

ชุมแพ หนองไผ 506,425.78                              
ขัวเรียง 369,611.80                              
นาหนองทุม 483,760.64                              
วังหินลาด 458,022.28                              
นาเพียง 490,949.83                              
โนนสะอาด 354,245.61                              
หนองเสาเลา 353,312.66                              
หนองเขียด 349,032.07                              
โนนอุดม 232,688.05                              
ไชยสอ 250,084.77                              
โนนหัน 195,425.03                              
ชุมแพ 314,238.62                              

ภูผามาน นาฝาย 144,112.93                              
วังสวาป 206,126.49                              
หวยมวง 367,142.23                              
ภูผามาน 155,802.21                              
โนนคอม 129,460.17                              

น้ําพอง น้ําพอง 449,900.15                              
กุดน้ําใส 414,283.51                              
สะอาด 528,487.24                              
บัวเงิน 663,819.48                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 55

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

พังทุย 395,569.69                              
วังชัย 449,131.84                              
มวงหวาน 511,419.80                              
หนองกุง 292,616.20                              
ทรายมูล 408,905.34                              
ทากระเสริม 423,448.34                              
บานขาม 518,169.94                              
บัวใหญ 433,930.28                              

เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 201,242.24                              
ดงเมืองแอม 482,004.51                              
นางิ้ว 288,939.28                              
โนนสมบูรณ 314,513.02                              
คํามวง 174,680.67                              

อุบลรัตน ศรีสุขสําราญ 292,945.47                              
เขื่อนอุบลรัตน 173,473.33                              
โคกสูง 461,315.03                              
บานดง 558,122.04                              
ทุงโปง 271,268.17                              
นาคํา 362,148.21                              

กระนวน หนองโก 512,682.01                              
หนองกุงใหญ 560,701.36                              
หวยโจด 348,208.89                              
บานฝาง 426,192.31                              
หัวนาคํา 361,325.02                              
ดูนสาด 442,271.93                              
หนองโน 332,458.54                              
หวยยาง 324,885.20                              
น้ําออม 260,127.68                              

ซําสูง บานโนน 322,031.47                              
หวยเตย 247,670.09                              
คูคํา 250,029.89                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 56

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

คําแมด 192,626.19                              
ภูเวียง หนองกุงเซิน 328,177.95                              

หนองกุงธนสาร 506,151.38                              
นาชุมแสง 357,428.60                              
ทุงชมพู 249,865.26                              
เขานอย 268,633.96                              
สงเปอย 344,147.82                              
เมืองเกาพัฒนา 319,836.31                              
หวาทอง 285,701.41                              
ในเมือง 492,651.09                              
กุดขอนแกน 511,584.43                              
ภูเวียง 180,497.88                              
บานเรือ 204,754.50                              
ดินดํา 259,524.01                              
นาหวา 446,662.27                              

หนองนาคํา ขนวน 377,130.25                              
บานโคก 264,353.38                              
กุดธาตุ 636,379.86                              

มัญจาคีรี กุดเคา 467,735.90                              
หนองแปน 503,407.42                              
ทาศาลา 412,692.01                              
นาขา 555,158.56                              
นางาม 429,704.58                              
คําแคน 503,572.06                              
สวนหมอน 437,168.16                              
โพนเพ็ก 438,649.90                              

โคกโพธิ์ชัย โพธ์ิชัย 411,484.67                              
ซับสมบูรณ 342,391.68                              
บานโคก 155,637.57                              
นาแพง 249,590.86                              

สีชมพู ซํายาง 205,467.94                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 57

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานใหม 298,982.19                              
ศรีสุข 600,653.47                              
วังเพ่ิม 401,606.40                              
ดงลาน 415,820.13                              
นาจาน 551,646.29                              
สีชมพู 487,876.60                              
หนองแดง 399,246.59                              
บริบูรณ 385,362.14                              
ภูหาน 274,615.80                              

คลังอําเภอพล พล เทศบาลเมืองเมืองพล 735,217.40                              
บานไผ เทศบาลตําบลบานไผ 1,732,099.10                           
ชนบท เทศบาลตําบลชนบท 502,584.23                              
หนองสองหอง เทศบาลตําบลหนองสองหอง 348,428.40                              
เปอยนอย เทศบาลตําบลเปอยนอย 334,324.43                              
แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย 173,802.61                              
แวงใหญ เทศบาลตําบลแวงใหญ 257,493.47                              
บานแฮด เทศบาลตําบลบานแฮด 368,075.18                              
ก่ิง อ.โนนศิลา เทศบาลตําบลโนนศิลา 296,347.99                              
บานไผ หัวหนอง 193,888.41                              

เมืองเพีย 530,737.30                              
หินตั้ง 424,655.69                              
บานลาน 483,980.17                              
ปาปอ 411,210.27                              
แคนเหนือ 314,128.87                              
หนองน้ําใส 335,915.93                              
บานไผ 361,928.70                              
ในเมือง 433,930.28                              
ภูเหล็ก 321,153.41                              

โนนศิลา บานหัน 421,472.69                              
เปอยใหญ 186,754.11                              
โนนแดง 195,918.95                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 58

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองปลาหมอ 314,513.02                              
บานแฮด บานแฮด 115,136.68                              

โคกสําราญ 492,596.21                              
โนนสมบูรณ 504,889.16                              
หนองแซง 270,829.13                              

เปอยนอย สระแกว 101,581.50                              
ขามปอม 294,317.45                              
วังมวง 339,263.56                              

พล โจดหนองแก 433,052.21                              
หนองแวงนางเปา 378,721.76                              
เพ็กใหญ 380,477.89                              
ลอมคอม 374,166.78                              
โคกสงา 344,312.46                              
หนองแวงโสกพระ 392,331.80                              
โนนขา 344,696.61                              
เมืองพล 337,123.27                              
โสกนกเต็น 350,788.21                              
หนองมะเขือ 223,797.61                              
หัวทุง 185,162.61                              
เกางิ้ว 280,542.76                              

แวงใหญ ใหมนาเพียง 430,911.92                              
ดอนฉิม 257,164.19                              
โนนทอง 305,293.31                              
โนนสะอาด 329,714.57                              

แวงนอย ละหานนา 416,478.68                              
กานเหลือง 517,346.75                              
ทานางแมว 271,981.59                              
ทาวัด 316,872.83                              
ทางขวาง 276,097.54                              
แวงนอย 359,294.49                              

หนองสองหอง ดอนดู 446,936.66                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 59

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ดอนดั่ง 249,810.38                              
หนองไผลอม 244,377.33                              
ตะก่ัวปา 335,861.05                              
ดงเค็ง 371,806.96                              
หันโจด 219,956.06                              
หนองเม็ก 427,015.49                              
สําโรง 319,726.55                              
หนองสองหอง 367,691.02                              
วันหิน 247,505.45                              
คึมชาด 357,154.20                              
โนนธาตุ 310,945.87                              

ชนบท โนนพะยอม 350,404.05                              
ศรีบุญเรือง 201,516.63                              
ชนบท 185,711.40                              
วังแสง 404,515.00                              
บานแทน 239,273.56                              
หวยแก 319,781.43                              
ปอแดง 270,829.13                              
กุดเพียขอม 209,309.48                              

94,976,236.75                         
10 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2,059,481.50                           
บรบือ เทศบาลตําบลบรบือ 247,961.91                              
วาปปทุม เทศบาลตําบลหนองแสง 260,855.93                              
พยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตําบลพยัคฆภูมิพิสัย 378,344.80                              
นาเชือก เทศบาลตําบลนาเชือก 173,438.09                              
กันทรวิชัย เทศบาลตําบลโคกพระ 173,483.17                              
โกสุมพิสัย เทศบาลตําบลหัวขวาง 452,507.95                              
เชียงยืน เทศบาลตําบลเชียงยืน 250,712.04                              
นาดูน เทศบาลตําบลนาดูน 241,740.33                              
แกดํา เทศบาลตําบลแกดํา 249,314.44                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 60

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เมืองมหาสารคาม เทศบาลตําบลแวงนาง 222,850.14                              
เมืองมหาสารคาม เขวา 684,284.72                              

โคกกอ 362,339.99                              
หนองปลิง 244,039.61                              
ดอนหวาน 224,247.74                              
บัวคอ 242,326.42                              
หวยแอง 160,904.74                              
เก้ิง 315,993.65                              
ทาตูม 239,395.96                              
ทาสองคอน 582,665.42                              
แวงนาง 345,884.33                              
แกงเลิงจาน 342,728.45                              
ลาดพัฒนา 367,975.48                              

 หนองโน 264,597.90                              
แกดํา วังแสง 250,035.78                              

แกดํา 139,264.43                              
โนนภิบาล 171,860.14                              
หนองกุง 185,159.93                              
มิตรภาพ 297,779.72                              

โกสุมพิสัย เขวาไร 484,337.25                              
วังยาว 268,249.71                              
หัวขวาง 359,860.37                              
เขื่อน 260,991.19                              
หนองเหล็ก 428,658.52                              
หนองบอน 263,786.40                              
เหลา 189,758.49                              
แหใต 281,774.91                              
เลิงใต 178,126.82                              
แกงแก 176,188.21                              
หนองบัว 279,655.95                              
แพง 416,305.51                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 61

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ยางนอย 283,623.34                              
ยางทาแจง 220,550.85                              
หนองกุงสวรรค 241,695.25                              
โพนงาม 305,579.25                              
ดอนกลาง 258,917.32                              

กันทรวิชัย โคกพระ 300,169.17                              
ขามเฒาพัฒนา 371,762.54                              
มะคา 267,302.94                              
ขามเรียง 381,500.68                              
ทาขอนยาง 348,138.53                              
เขวาใหญ 356,388.90                              
นาสีนวน 458,954.96                              
ศรีสุข 431,679.15                              
คันธารราษฎร 206,169.06                              
กุดใสจอ 206,890.40                              

บรบือ กําพ้ี 314,776.38                              
ยาง 183,040.97                              
วังใหม 217,169.56                              
วังไชย 229,116.81                              
บรบือ 438,486.84                              
หนองจิก 415,539.09                              
หนองคูขาด 288,582.58                              
โนนแดง 532,802.53                              
บัวมาศ 162,347.43                              
โนนราษี 327,715.49                              
หนองมวง 303,009.46                              
หนองสิม 245,933.14                              
หนองโก 267,843.95                              
บอใหญ 605,387.75                              
ดอนงัว 194,402.15                              

กุดรัง เลิงแฝก 378,705.47                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 62

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

กุดรัง 314,145.20                              
นาโพธ์ิ 443,175.57                              
หวยเตย 246,474.14                              
หนองแวง 271,360.50                              

นาเชือก นาเชือก 239,441.05                              
หนองเม็ก 305,083.33                              
เขวาไร 328,752.41                              
สําโรง 309,817.15                              
หนองกุง 180,200.69                              
หนองเรือ 232,678.44                              
สันปาตอง 199,000.71                              
หนองแดง 187,098.54                              
ปอพาน 375,775.02                              
หนองโพธิ์ 234,346.55                              

พยัคฆภูมิพิสัย เวียงชัย 173,077.42                              
เม็กดํา 434,158.77                              
ราษฎรพัฒนา 167,757.51                              
เมืองเสือ 198,053.95                              
ราษฎรเจริญ 226,952.78                              
ปะหลาน 263,425.72                              
หนองบัวแกว 270,368.66                              
เมืองเตา 352,511.68                              
หนองบัว 255,265.52                              
กามปู 297,148.54                              
ลานสะแก 228,936.47                              
นาสีนวล 255,445.86                              
เวียงสะอาด 260,405.09                              
ภารแอน 185,475.52                              

ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ 225,329.76                              
ดงเมือง 121,591.50                              
นาภู 281,684.73                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 63

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ขามเรียน 185,250.09                              
บานกู 183,717.24                              
แวงดง 319,104.44                              
ยางสีสุราช 293,677.08                              

วาปปทุม งัวบา 355,532.30                              
ประชาพัฒนา 207,656.83                              
ขามปอม 308,058.87                              
เสือโกก 477,349.23                              
หัวเรือ 475,049.95                              
แคน 312,567.27                              
โพธ์ิชัย 202,246.76                              
โคกสีทองหลาง 193,680.79                              
หนองแสน 206,574.81                              
นาขา 402,780.32                              
บานหวาย 336,597.03                              
หนองแสง 706,195.53                              
หนองทุม 181,823.71                              
ดงใหญ 227,854.46                              
หนองไฮ 359,770.20                              

นาดูน กูสันตรัตน 164,511.46                              
หัวดง 223,526.40                              
หนองคู 243,859.27                              
หนองไผ 168,343.60                              
ดงบัง 123,124.36                              
ดงดวน 185,475.52                              
ดงยาง 190,389.67                              
พระธาตุ 135,026.53                              

เชียงยืน เชียงยืน 427,801.93                              
โพนทอง 271,811.34                              
เสือเฒา 383,574.54                              
กูทอง 459,405.80                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 64

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองซอน 310,718.82                              
นาทอง 265,454.50                              
ดอนเงิน 323,748.10                              
เหลาบัวบาน 168,208.34                              

ช่ืนชม ช่ืนชม 273,659.79                              
กุดปลาดุก 370,545.27                              
เหลาดอกไม 283,984.02                              
หนองกุง 186,377.19                              

42,624,022.12                         
11 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 1,688,438.55                           
ธวัชบุรี เทศบาลตําบลบานนิเวศน 122,212.61                              
เสลภูมิ เทศบาลตําบลกลาง 649,382.00                              
โพนทอง เทศบาลตําบลแวง 467,310.16                              
พนมไพร เทศบาลตําบลพนมไพร 224,200.05                              
อาจสามารถ เทศบาลตําบลอาจสามารถ 183,568.32                              
จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน 187,921.72                              
เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย 633,328.84                              
สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลสระคู 472,751.91                              
ปทุมรัตน เทศบาลตําบลปทุมรัตต 313,399.38                              
หนองพอก เทศบาลตําบลหนองพอก 303,150.75                              
โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลชัยวารี 250,728.57                              
เมืองสรวง เทศบาลตําบลเมืองสรวง 462,775.37                              
ธวัชบุรี เทศบาลตําบลธงธานี 365,821.55                              
โพนทราย เทศบาลตําบลโพนทราย 341,560.42                              
เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลกูกาสิงห 214,178.16                              
โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลเชียงใหม 389,629.20                              
เมืองรอยเอ็ด เหนือเมือง 884,329.50                              

รอบเมือง 711,009.81                              
โนนรัง 249,594.87                              
ปอภาร 337,433.76                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 65

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองแวง 369,494.73                              
สะอาดสมบูรณ 385,729.29                              
ดงลาน 345,369.64                              
สีแกว 566,486.03                              
หนองแกว 308,501.80                              
ขอนแกน 327,683.96                              
นาโพธ์ิ 212,364.24                              
เมืองทอง 236,806.76                              
โนนตาล 223,927.96                              
แคนใหญ 200,891.22                              

ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ 330,132.75                              
โพธ์ิสัย 389,039.68                              
โพธ์ิทอง 130,465.93                              
เมืองเปลือย 140,125.03                              
หนองใหญ 174,952.22                              
หนองแวงควง 221,479.16                              
สวนจิก 246,193.77                              
บานบาก 127,472.97                              

จังหาร ดงสิงห 430,034.19                              
ดินดํา 347,999.83                              
ปาฝา 247,644.91                              
ยางใหญ 188,375.20                              
ผักแวน 231,999.88                              
มวงลาด 257,802.84                              
จังหาร 325,325.87                              
แสนชาติ 158,354.89                              

เกษตรวิสัย ดงครั่งใหญ 264,106.20                              
กําแพง 291,859.12                              
เมืองบัว 389,583.85                              
หนองแวง 375,208.57                              
สิงหโคก 327,094.44                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 66

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เหลาหลวง 340,789.51                              
น้ําออม 223,565.17                              
ดงครั่งนอย 321,743.38                              
ทุงทอง 245,649.60                              
เกษตรวิสัย 183,341.58                              
กูกาสิงห 200,437.74                              
บานฝาง 279,751.23                              
โนนสวาง 244,833.34                              

ปทุมรัตน โพนสูง 231,954.53                              
ดอกล้ํา 340,063.94                              
สระบัว 345,641.73                              
หนองแคน 351,264.88                              
โนนสวรรค 299,885.70                              
โนนสงา 152,777.09                              
ขี้เหล็ก 212,590.98                              
บัวแดง 141,938.95                              

จตุรพักตรพิมาน หัวชาง 419,332.08                              
ดงแดง 398,653.44                              
ดูนอย 300,883.35                              
โคกลาม 337,207.02                              
หนองผือ 344,508.04                              
อีงอง 195,766.91                              
ล้ินฟา 204,609.75                              
น้ําใส 230,594.10                              
ดงกลาง 270,590.95                              
ศรีโคตร 197,036.65                              
ปาสังข 271,860.69                              
เมืองหงส 341,832.51                              

ธวัชบุรี มะอึ 252,225.05                              
หนองไผ 346,594.04                              
อุมเมา 348,725.39                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 67

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นิเวศน 283,515.11                              
ธวัชบุรี 217,987.38                              
บึงนคร 199,440.09                              
ไพศาล 183,024.15                              
เขวาทุง 205,879.49                              
เมืองนอย 232,770.80                              
ราชธานี 160,849.02                              
หนองพอก 188,420.55                              

ก่ิง อ ทุงเขาหลวง บึงงาม 215,175.81                              
มะบา 226,059.31                              
เหลา 243,110.12                              
ทุงเขาหลวง 215,856.03                              
เทอดไทย 226,966.26                              

ก่ิง อ.เชียงขวัญ พลับพลา 221,071.04                              
พระเจา 209,507.32                              
หมูมน 213,316.54                              
เชียงขวัญ 209,416.63                              
บานเขือง 293,264.90                              
พระธาตุ 137,132.07                              

พนมไพร หนองทัพไทย 329,588.58                              
แสนสุข 400,648.75                              
กุดน้ําใส 177,945.18                              
โพธ์ิใหญ 319,974.82                              
โพธ์ิชัย 336,572.15                              
นานวล 211,638.67                              
โคกสวาง 231,818.49                              
สระแกว 162,708.28                              
วารีสวัสดิ์ 204,609.75                              
คําไฮ 254,809.88                              
พนมไพร 293,310.25                              
คอใหญ 106,748.97                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 68

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ชานุวรรณ 179,033.53                              
หนองฮี ดูกอึ่ง 394,481.42                              

หนองฮี 289,863.81                              
เดนราษฎร 334,259.41                              
สาวแห 146,020.25                              

โพนทอง โนนชัยศรี 440,146.77                              
หนองใหญ 517,328.91                              
คํานาดี 392,576.81                              
โพธ์ิศรีสวาง 244,651.94                              
โพธ์ิทอง 453,615.09                              
สระนกแกว 201,435.40                              
นาอุดม 301,654.27                              
วังสามัคคี 334,984.97                              
พรมสวรรค 249,912.30                              
โคกกกมวง 267,053.82                              
อุมเมา 240,525.29                              
แวง 104,889.70                              
สวาง 344,326.65                              
โคกสูง 254,311.05                              

เมยวดี ชุมพร 353,940.40                              
เมยวดี 254,447.09                              
บุงเลิศ 216,989.72                              
ชมสะอาด 190,415.85                              

โพธ์ิชัย คําพอุง 429,081.88                              
อัคคะคํา 349,269.57                              
ขามเปย 217,261.81                              
โพธ์ิศรี 157,674.66                              
บัวคํา 284,966.24                              
หนองตาไก 160,214.15                              
สะอาด 210,822.41                              
ดอนโอง 188,828.67                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 69

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองพอก หนองขุนใหญ 364,052.98                              
ภูเขาทอง 437,743.33                              
กกโพธ์ิ 292,947.47                              
บึงงาม 241,749.68                              
ผาน้ํายอย 280,114.01                              
หนองพอก 292,085.86                              
ทาสีดา 262,927.15                              
รอบเมือง 278,844.27                              
โคกสวาง 211,457.29                              

เสลภูมิ นางาม 386,999.02                              
ภูเงิน 544,900.43                              
เมืองไพร 296,303.21                              
ขวาว 424,501.74                              
โพธ์ิทอง 360,697.24                              
บึงเกลือ 277,166.40                              
นาเลิง 228,281.35                              
นาแซง 268,913.08                              
ทามวง 232,498.71                              
หนองหลวง 135,408.85                              
วังหลวง 286,870.85                              
เกาะแกว 340,970.90                              
เหลานอย 259,480.71                              
ศรีวิลัย 214,404.90                              
นาเมือง 451,529.10                              
พรสวรรค 199,258.70                              

สุวรรณภูมิ นาใหญ 376,251.57                              
หินกอง 432,437.62                              
ทุงหลวง 363,146.02                              
สระคู 494,110.78                              
น้ําคํา 441,779.30                              
บอพันขัน 206,786.44                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 70

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ทุงกุลา 318,977.16                              
ทุงศรีเมือง 332,808.28                              
ชางเผือก 320,745.73                              
หัวชาง 286,099.93                              
หวยหินลาด 248,325.13                              
หัวโทน 250,275.09                              
เมืองทุง 232,090.58                              
ดอกไม 278,934.96                              
จําปาขัน 310,451.76                              

โพนทราย ศรีสวาง 327,774.66                              
สามขา 198,487.78                              
ยางคํา 241,976.42                              
ทาหาดยาว 213,180.50                              

เมืองสรวง คูเมือง 235,446.32                              
หนองหิน 215,085.11                              
กกกุง 188,329.85                              

อาจสามารถ หนองหมื่นถาน 415,341.47                              
โพนเมือง 412,892.68                              
หนองขาม 466,312.51                              
อาจสามารถ 291,995.17                              
หนอม 317,480.68                              
โหรา 340,744.16                              
ขี้เหล็ก 218,168.77                              
หนองบัว 208,237.58                              
บานดู 253,540.14                              
บานแจง 254,673.83                              

59,882,997.19                         
12 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1,719,442.09                           
ยางตลาด เทศบาลตําบลยางตลาด 404,571.93                              
กมลาไสย เทศบาลตําบลกมลาไสย 464,114.76                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 71

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สหัสขันธ เทศบาลตําบลโนนบุรี 242,505.90                              
สมเด็จ เทศบาลตําบลสมเด็จ 349,181.12                              
กุฉินารายณ เทศบาลตําบลบัวขาว 559,383.31                              
เขาวง เทศบาลตําบลกุดสิม 581,329.75                              
รองคํา เทศบาลตําบลรองคํา 281,562.35                              
ทาคันโท เทศบาลตําบลทาคันโท 417,621.16                              
คํามวง เทศบาลตําบลคํามวง 176,529.69                              
หวยเม็ก เทศบาลตําบลคําใหญ 228,635.38                              
หวยผึ้ง เทศบาลตําบลหวยผึ้ง 348,679.22                              
หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองกุงศรี 437,195.02                              
ก่ิง อ. นาคู เทศบาลตําบลนาคู 261,988.49                              
หวยเม็ก เทศบาลตําบลหวยเม็ก 262,444.77                              
กุฉินารายณ เทศบาลตําบลกุดหวา 251,311.85                              
นามน เทศบาลตําบลนามน 305,835.76                              
กมลาไสย เทศบาลตําบลธัญญา 285,303.73                              
ยางตลาด เทศบาลตําบลโคกศรี 131,678.65                              
เมืองกาฬสินธุ เทศบาลตําบลนาจารย 366,199.87                              
เมืองกาฬสินธุ เทศบาลตําบลหนองสอ 313,181.65                              
กมลาไสย เทศบาลตําบลหนองแปน 310,033.41                              
หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองหิน 248,984.88                              
คํามวง เทศบาลตําบลโพน 179,769.19                              
เมืองกาฬสินธุ ไผ 212,985.43                              

ภูดิน 246,794.81                              
หวยโพธ์ิ 507,916.40                              
กลางหมื่น 207,875.23                              
โพนทอง 249,851.80                              
บึงวิชัย 271,387.60                              
หลุบ 482,365.45                              
เหนือ 340,694.55                              
เชียงเครือ 323,447.65                              
ลําพาน 399,279.23                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 72

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ขมิ้น 287,311.31                              
ภูปอ 205,092.00                              
หนองกุง 216,681.19                              
ลําคลอง 188,164.50                              

ก่ิง อ.ดอนจาน ดอนจาน 329,242.25                              
 ดงพยุง 222,749.54                              
 นาจําปา 209,061.52                              
 มวงนา 195,008.50                              

สะอาดไชยศรี 189,077.03                              
นามน ยอดแกง 403,796.27                              

สงเปลือย 354,838.82                              
หลักเหลี่ยม 259,159.64                              
หนองบัว 199,708.06                              
นามน 109,139.06                              

กมลาไสย ดงลิง 471,278.16                              
เจาทา 377,789.06                              
หลักเมือง 274,672.72                              
กมลาไสย 314,641.70                              
โพนงาม 360,679.04                              
ธัญญา 150,111.83                              
โคกสมบูรณ 243,600.94                              

ก่ิง อ.ฆองชัย ลําชี 174,567.74                              
โคกสะอาด 344,162.18                              
กุดฆองชัย 200,757.47                              
โนนศิลาเลิง 203,996.97                              
ฆองชัยพัฒนา 300,451.80                              

รองคํา เหลาออย 218,460.63                              
สามัคคี 244,878.49                              

กุฉินารายณ จุมจัง 420,815.03                              
นาขาม 565,771.05                              
กุดหวา 191,586.50                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 73

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บัวขาว 655,153.75                              
แจนแลน 291,828.35                              
เหลาไฮงาม 319,751.89                              
สมสะอาด 192,134.02                              
นาโก 218,825.64                              
กุดคาว 187,115.09                              
เหลาใหญ 340,329.54                              
หนองหาง 247,981.10                              
สามขา 443,810.88                              

หวยผึ้ง คําบง 520,418.11                              
ไคนุน 309,714.02                              
หนองอีบุตร 294,839.71                              
นิคมหวยผึ้ง 137,199.48                              

เขาวง สงเปลือย 336,268.76                              
หนองผือ 270,338.18                              
กุดสิมคุมใหม 134,507.51                              
คุมเกา 215,449.27                              
สระพังทอง 133,686.22                              

ก่ิง อ นาคู บอแกว 401,378.06                              
สายนาวัง 183,693.09                              
โนนนาจาน 216,270.55                              
ภูแลนชาง 190,537.09                              
นาคู 199,251.79                              

ยางตลาด บัวบาน 666,788.55                              
หนองอิเฒา 215,996.79                              
หัวงัว 352,785.62                              
หัวนาคํา 604,188.73                              
อิตื้อ 419,126.84                              
คลองขาม 634,530.48                              
ยางตลาด 307,843.33                              
นาเชือก 331,021.69                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 74

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

อุมเมา 213,578.57                              
นาดี 261,988.49                              
โนนสูง 361,409.07                              
เขาพระนอน 266,277.40                              
เวอ 206,780.20                              
ดอนสมบูรณ 361,180.94                              
หนองตอกแปน 170,871.98                              

หวยเม็ก กุดโดน 371,310.06                              
หัวหิน 194,141.60                              
คําเหมือดแกว 260,117.80                              
โนนสะอาด 182,826.18                              
คําใหญ 104,758.89                              
พิมูล 177,487.85                              
บึงนาเรียง 189,989.56                              
หวยเม็ก 135,602.54                              
ทรายทอง 124,560.88                              

สหัสขันธ นามะเขือ 362,823.49                              
สหัสขันธ 300,999.32                              
โนนศิลา 393,530.27                              
โนนแหลมทอง 230,141.06                              
โนนน้ําเกลี้ยง 142,172.79                              
ภูสิงห 109,367.19                              
นิคม 144,591.00                              

คํามวง นาทัน 614,911.00                              
ทุงคลอง 228,179.11                              
นาบอน 288,771.37                              
เนินยาง 266,368.66                              
ดินจี่ 302,641.88                              
โพน 140,393.35                              

สามชัย สําราญ 367,431.79                              
สําราญใต 379,157.85                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 75

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองชาง 232,513.65                              
คําสรางเที่ยง 142,857.19                              

ทาคันโท นาตาล 341,652.71                              
กุดจิก 242,232.13                              
ยางอูม 198,293.62                              
ดงสมบูรณ 202,856.29                              
กุงเกา 297,987.96                              

หนองกุงศรี ดงมูล 303,508.79                              
หนองใหญ 372,222.60                              
โคกเครือ 499,657.96                              
หนองกุงศรี 191,404.00                              
เสาเลา 267,919.97                              
หนองบัว 322,672.00                              
หนองสรวง 251,813.74                              
หนองหิน 126,887.84                              

สมเด็จ หมูมน 329,561.64                              
แซงบาดาล 333,166.15                              
มหาไชย 209,244.04                              
สมเด็จ 241,091.47                              
ลําหวยหลัว 286,991.93                              
หนองแวง 446,913.50                              
ศรีสมเด็จ 238,399.49                              
ผาเสวย 347,036.66                              

45,051,344.68                         
13 นครพนม เมืองนครพนม องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 1,402,927.20                           
ทาอุเทน เทศบาลตําบลทาอุเทน 239,966.74                              
ศรีสงคราม เทศบาลตําบลศรีสงคราม 163,359.74                              
บานแพง เทศบาลตําบลบานแพง 508,404.13                              
เรณูนคร เทศบาลตําบลเรณูนคร 253,107.04                              
ธุาตุพนม เทศบาลตําบลธาตุพนม 541,612.40                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 76

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาแก เทศบาลตําบลนาแก 214,490.67                              
นาหวา เทศบาลตําบลนาหวา 532,449.96                              
ปลาปาก เทศบาลตําบลปลาปาก 174,041.82                              
โพนสวรรค เทศบาลตําบลโพนสวรรค 246,358.11                              
เมืองนครพนม อาจสามารถ 304,103.88                              

นาราชควาย 315,948.02                              
ทาคอ 399,348.64                              
นาทราย 286,717.58                              
คําเตย 524,583.67                              
กุรุคุ 349,558.56                              
ดงขวาง 298,114.77                              
บานกลาง 390,096.80                              
ขามเฒา 383,169.10                              
หนองญาติ 484,984.01                              
บานผึ้ง 690,625.10                              
โพธ์ิตาก 292,393.83                              
วังตามัว 364,307.87                              

ทาอุเทน ทาจําปา 378,386.75                              
เวินพระบาท 257,800.00                              
ไชยบุรี 377,582.24                              
รามราช 364,531.34                              
พนอม 228,122.60                              
พะทาย 198,892.16                              
โนนตาล 330,920.80                              
หนองเทา 183,159.56                              

โพนสวรรค นาขมิ้น 387,459.81                              
โพนสวรรค 349,916.12                              
บานคอ 542,863.86                              
นาใน 190,310.74                              
โพนจาน 215,697.43                              
โพนบก 263,923.20                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 77

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาหัวบอ 239,162.24                              
บานแพง หนองแวง 416,243.31                              

นางัว 221,016.12                              
ไผลอม 146,777.95                              
โพนทอง 238,849.38                              
นาเข 98,462.79                                

นาทม นาทม 370,743.93                              
ดอนเตย 277,510.43                              
หนองซน 365,738.10                              

ธาตุพนม ธาตุพนม 247,743.66                              
พระกลางทุง 347,323.82                              
น้ํากํ่า 546,707.63                              
ฝงแดง 317,780.51                              
นาหนาด 243,140.08                              
แสนพัน 181,863.42                              
ดอนนางหงส 318,138.07                              
นาถอน 393,136.06                              
โพนแพง 215,473.96                              
อุมเหมา 237,776.70                              
กุดฉิม 201,663.24                              

เรณูนคร นาขาม 166,175.52                              
โพนทอง 188,210.09                              
เรณู 188,880.51                              
นางาม 377,626.94                              
โคกหินแฮ 311,478.53                              
หนองยางลิ้น 189,908.49                              
ทาลาด 134,755.02                              
เรณูใต 217,038.28                              

นาแก พระซอง 328,551.98                              
กานเหลือง 342,675.55                              
บานแกง 280,370.91                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 78

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

พุมแก 297,846.60                              
สีชมพู 160,678.05                              
พิมาน 274,784.05                              
หนองสังข 310,316.47                              
นาแก 228,748.33                              
นาคู 275,096.91                              
คําพ้ี 203,719.21                              
หนองบอ 282,292.79                              
นาเลียง 177,170.46                              

วังยาง วังยาง 294,628.57                              
ยอดชาด 216,323.16                              
โคกสี 127,693.24                              

ศรีสงคราม บานเอื้อง 471,799.03                              
นาคํา 414,723.68                              
ศรีสงคราม 227,541.57                              
ทาบอสงคราม 219,898.75                              
หาดแพง 221,463.07                              
บานขา 306,919.66                              
สามผง 375,973.23                              
นาเดื่อ 301,913.83                              
โพนสวาง 245,240.74                              

นาหวา นาหวา 280,639.08                              
นางัว 224,189.45                              
บานเสียว 280,549.68                              
เหลาพัฒนา 423,171.01                              
นาคูณใหญ 201,126.90                              
ทาเรือ 245,330.13                              

ปลาปาก ปลาปาก 326,585.40                              
กุตาไก 390,364.98                              
หนองฮี 330,697.33                              
นามะเขือ 259,632.49                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 79

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

โคกสูง 234,782.14                              
โคกสวาง 213,730.86                              
มหาชัย 250,559.43                              
หนองเทาใหญ 135,648.93                              

31,412,938.68                         
14 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 1,697,159.16                           
คําชะอี เทศบาลตําบลคําชะอี 118,940.24                              
ดอนตาล เทศบาลตําบลดอนตาล 143,637.21                              
นิคมคําสรอย เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย 288,789.27                              
เมืองมุกดาหาร คําอาฮวน 519,921.68                              

นาโสก 438,485.95                              
บานโคก 459,235.08                              
ผึ่งแดด 253,304.60                              
ดงเย็น 443,489.61                              
โพนทราย 366,873.93                              
คําปาหลาย 539,247.75                              
นาสีนวล 317,939.04                              
บางทรายใหญ 376,789.44                              
ดงมอน 244,812.15                              
มุกดาหาร 203,543.42                              
กุดเข 167,645.60                              

หวานใหญ บางทรายนอย 217,269.06                              
ปงขาม 309,859.74                              
หวานใหญ 230,260.21                              
ชะโนด 110,906.83                              

ดงหลวง หนองแคน 212,035.87                              
ชะโนดนอย 234,758.92                              
ดงหลวง 351,312.09                              
กกตูม 388,449.35                              
หนองบัว 200,697.30                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 80

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

พังแดง 236,824.65                              
นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย 209,786.52                              

กกแดง 238,523.14                              
นาอุดม 389,000.21                              
นากอก 201,431.78                              
หนองแวง 326,523.31                              
รมเกลา 131,059.20                              
โชคชัย 160,117.15                              

ดอนตาล ดอนตาล 196,841.27                              
ปาไร 384,501.50                              
เหลาหมี 297,235.82                              
นาละเม็ง 334,281.27                              
บานบาก 244,582.62                              
โพธ์ิไทร 214,698.37                              
บานแกง 133,079.02                              

คําชะอี คําชะอี 350,990.75                              
น้ําเที่ยง 175,495.37                              
บานซง 186,099.46                              
คําบก 121,648.64                              
เหลาสรางถอ 267,856.52                              
หนองเอี่ยน 249,953.52                              
โพนงาม 248,346.84                              
บานคอ 288,789.27                              
บานเหลา 267,856.52                              

หนองสูง โนนยาง 277,083.46                              
หนองสูงใต 185,824.04                              
บานเปา 175,679.00                              
ภูวง 125,045.61                              
หนองสูงเหนือ 224,522.07                              

15,679,040.40                         
15 สกลนคร เมืองสกลนคร องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 81

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เมืองสกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร 2,466,380.97                           
เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลทาแร 356,203.61                              
เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลดงมะไฟ 277,137.11                              
วาริชภูมิ เทศบาลตําบลวาริชภูมิ 103,460.33                              
พรรณนานิคม เทศบาลตําบลพรรณานิคม 125,922.40                              
กุสุมาลย เทศบาลตําบลกุสุมาลย 202,293.47                              
วานรนิวาส เทศบาลตําบลวานรนิวาส 278,709.45                              
พังโคน เทศบาลตําบลพังโคน 306,562.43                              
สวางแดนดิน เทศบาลตําบลดอนเขือง 206,112.01                              
อากาศอํานวย เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 416,985.99                              
สวางแดนดิน เทศบาลตําบลสวางแดนดิน 421,613.19                              
บานมวง เทศบาลตําบลบานมวง 156,740.37                              
กุดบาก เทศบาลตําบลกุดบาก 230,011.67                              
คําตากลา เทศบาลตําบลคําตากลา 296,813.88                              
สองดาว เทศบาลตําบลสองดาว 222,284.71                              
เจริญศิลป เทศบาลตําบลเจริญศิลป 297,218.20                              
เมืองสกลนคร ขมิ้น 555,532.08                              

พังขวาง 626,063.01                              
เชียงเครือ 701,086.35                              
โนนหอม 305,798.72                              
หวยยาง 573,052.50                              
หนองลาด 272,824.38                              
ทาแร 129,067.09                              
ฮางโฮง 371,163.36                              
มวงลาย 211,817.38                              
ดงชน 208,672.69                              
เหลาปอแดง 332,528.58                              
งิ้วดอน 325,116.10                              
ดงมะไฟ 409,259.04                              
ธาตุนาแวง 94,610.27                                
โคกกอง 181,852.98                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 82

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

โพนนาแกว นาแกว 476,735.12                              
เชียงสือ 229,113.18                              
บานโพน 288,592.76                              
นาตงวัฒนา 299,823.80                              
บานแปน 318,107.94                              

เตางอย บึงทวาย 228,753.79                              
เตางอย 246,633.60                              
นาตาล 251,665.11                              
จันทรเพ็ญ 307,415.98                              

โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 560,473.74                              
ดานมวงคํา 315,682.03                              
แมดนาทม 385,943.40                              
เหลาโพนคอ 260,874.57                              

กุสุมาลย กุสุมาลย 275,519.83                              
โพธิไพศาล 420,759.62                              
นาโพธ์ิ 344,792.88                              
อุมจาน 447,489.50                              
นาเพียง 330,956.24                              

กุดบาก กุดบาก 297,308.05                              
นามอง 539,449.23                              
กุดไห 421,703.03                              

ภูพาน โคกภู 653,826.13                              
หลุบเลา 298,251.46                              
สรางคอ 508,406.65                              
กกปลาซิว 157,908.41                              

พรรณานิคม สวาง 311,593.93                              
ไร 416,491.83                              
พอกนอย 393,310.96                              
ชางมิ่ง 414,155.78                              
พรรณา 294,792.30                              
บะฮี 273,543.17                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 83

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาใน 325,116.10                              
นาหัวบอ 462,449.24                              
เชิงชุม 218,600.93                              
วังยาง 360,426.48                              

พังโคน มวงไข 421,972.58                              
ไฮหยอง 568,021.00                              
พังโคน 351,711.20                              
แร 364,559.51                              
ตนผึ้ง 364,963.83                              

วาริชภูมิ วาริชภูมิ 522,243.29                              
ปลาโหล 529,610.85                              
คําบอ 597,401.40                              
หนองลาด 341,827.89                              
คอเขียว 195,824.39                              

นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน 207,594.51                              
หนองปลิง 151,843.64                              
สุวรรณคาม 164,512.25                              

วานรนิวาส วานรนิวาส 624,266.04                              
ศรีวิชัย 381,540.84                              
ธาตุ 611,058.34                              
เดื่อศรีคันไชย 527,948.66                              
หนองสนม 589,899.06                              
หนองแวง 208,987.17                              
นาซอ 292,186.70                              
นาคํา 197,037.34                              
คูสะคาม 248,834.88                              
ขัวกาย 366,895.56                              
อินทรแปลง 179,382.15                              
คอนสวรรค 213,210.04                              
หนองแวงใต 421,478.41                              
กุดเรือคํา 307,011.67                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 84

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

คําตากลา คําตากลา 235,672.11                              
นาแต 364,379.81                              
แพด 440,750.87                              
หนองบัวสิม 375,970.24                              

อากาศอํานวย โพนงาม 361,908.98                              
วาใหญ 401,397.31                              
อากาศ 304,855.30                              
โพนแพง 417,255.54                              
สามัคคีพัฒนา 365,907.23                              
บะหวา 277,451.57                              
ทากอน 245,061.26                              
นาฮี 215,995.33                              

สวางแดนดิน สวางแดนดิน 1,130,426.48                           
ตาลโกน 270,712.95                              
ทรายมูล 306,562.43                              
บงเหนือ 471,344.22                              
ธาตุทอง 248,385.65                              
บงใต 441,559.51                              
พันนา 311,099.76                              
คําสะอาด 478,442.23                              
บานตาย 283,022.17                              
หนองหลวง 348,701.28                              
โคกสี 496,861.14                              
บานถอน 330,102.68                              
แวง 269,769.55                              
ตาลเนิ้ง 221,521.00                              
โพนสูง 254,405.49                              
คอใต 304,585.77                              

เจริญศิลป เจริญศิลป 295,466.15                              
ทุงแก 199,014.00                              
โคกศิลา 223,587.52                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 85

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานเหลา 517,077.01                              
หนองแปน 383,876.89                              

สองดาว ทาศิลา 465,908.40                              
วัฒนา 277,182.03                              
สองดาว 214,512.83                              
ปทุมวาป 251,440.49                              

บานมวง มวง 234,414.24                              
บอแกว 400,858.23                              
มาย 266,400.23                              
หนองกว่ัง 404,227.54                              
ดงเหนือ 325,834.88                              
ดงหมอทอง 314,828.47                              
ดงหมอทองใต 364,649.35                              
หวยหลัว 323,543.76                              
โนนสะอาด 238,861.73                              
หนองบัว 76,146.44                                

49,903,322.34                         
16 หนองคาย เมืองหนองคาย องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 2,139,188.64                           
ทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ 968,503.89                              
โพนพิสัย เทศบาลตําบลจุมพล 145,709.98                              
บึงกาฬ เทศบาลตําบลบึงกาฬ 236,837.73                              
ศรีเชียงใหม เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม 390,385.64                              
เซกา เทศบาลตําบลศรีพนา 329,287.54                              
ทาบอ เทศบาลตําบลโพนสา 193,162.51                              
ปากคาด เทศบาลตําบลปากคาด 337,880.94                              
สังคม เทศบาลตําบลสังคม 164,360.48                              
โซพิสัย เทศบาลตําบลโซพิสัย 319,513.74                              
พรเจริญ เทศบาลตําบลพรเจริญ 479,341.43                              
เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลหนองสองหอง 274,091.51                              
ศรีวิไล เทศบาลตําบลศรีวิไล 523,583.25                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 86

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

พรเจริญ เทศบาลตําบลดอนหญานาง 244,014.63                              
เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลเวียงคุก 299,777.26                              
เซกา เทศบาลตําบลทาสะอาด 321,119.10                              
บึงโขงหลง เทศบาลตําบลบึงโขงหลง 362,480.71                              
เมืองหนองคาย โพธิ์ชัย 302,657.47                              

หาดคํา 374,851.43                              
หนองกอมเกาะ 285,848.41                              
วัดธาตุ 427,922.71                              
คายบกหวาน 346,238.25                              
หินโงม 195,523.34                              
บานเดื่อ 358,042.36                              
เมืองหมี 189,904.57                              
ปะโค 277,821.62                              
สองหอง 271,022.44                              
พระธาตุบังพวน 487,982.05                              
กวนวัน 202,936.32                              
สีกาย 166,154.70                              

สระใคร บานฝาง 424,759.21                              
สระใคร 471,550.72                              
คอกชาง 289,059.12                              

ทาบอ บานเดื่อ 360,733.70                              
บานวาน 347,749.18                              
น้ําโมง 323,716.01                              
กองนาง 452,994.66                              
โคกคอน 284,668.00                              
บานถอน 305,490.45                              
หนองนาง 277,868.82                              
นาขา 215,968.06                              
โพนสา 150,951.00                              
ทาบอ 185,513.44                              

บึงกาฬ บึงกาฬ 377,637.19                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 87

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

วิศิษฐ 297,510.88                              
หอคํา 319,277.66                              
หนองเข็ง 294,819.53                              
หนองเลิง 370,696.38                              
โนนสมบูรณ 426,931.17                              
ชัยพร 333,348.16                              
ไคสี 235,232.37                              
นาสวรรค 328,059.92                              
คํานาดี 196,892.61                              
โคกกอง 282,732.13                              
โปงเปอย 216,062.49                              

บุงคลา บุงคลา 240,803.91                              
โคกกวาง 215,968.06                              
หนองเดิ่น 160,913.67                              

ศรีวิไล นาแสง 342,744.23                              
นาสะแบง 262,004.09                              
ชมภูพร 331,506.72                              
นาสิงห 305,396.02                              

พรเจริญ หนองหัวชาง 358,467.32                              
วังชมภู 199,253.43                              
ศรีชมภู 231,455.05                              
ศรีสําราญ 200,622.71                              
ปาแฝก 249,538.96                              

โพนพิสัย จุมพล 871,568.51                              
เหลาตางคํา 295,480.56                              
กุดบง 414,796.54                              
วัดหลวง 436,468.89                              
ชุมชาง 446,762.08                              
เซิม 351,998.66                              
นาหนัง 520,419.75                              
บานโพธ์ิ 488,123.69                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 88

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สรางนางขาว 167,429.54                              
บานผือ 249,586.17                              
ทุงหลวง 237,970.92                              

รัตนวาป โพนแพง 290,097.89                              
พระบาทนาสิงห 512,912.33                              
รัตนวาป 342,980.31                              
นาทับไฮ 388,355.33                              
บานตอน 165,163.16                              

ปากคาด นาดง 170,687.48                              
โนนศิลา 109,353.31                              
นากั้ง 183,813.66                              
ปากคาด 175,550.78                              
สมสนุก 230,699.59                              
หนองยอง 305,207.15                              

โซพิสัย โซ 646,298.81                              
หนองพันทา 399,876.14                              
ศรีชมภู 566,408.58                              
ถํ้าเจริญ 354,359.49                              
คําแกว 436,421.67                              
บัวตูม 448,084.15                              
เหลาทอง 248,500.20                              

ศรีเชียงใหม พานพราว 280,843.47                              
หนองปลาปาก 368,571.64                              
บานหมอ 211,860.23                              
พระพุทธบาท 228,622.07                              

โพธ์ิตาก ดานศรีสุข 203,125.18                              
โพธ์ิตาก 198,403.54                              
โพนทอง 323,102.19                              

สังคม ผาตั้ง 261,437.51                              
นางิ้ว 290,853.35                              
บานมวง 147,740.28                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 89

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สังคม 91,458.27                                
แกงไก 116,152.47                              

เซกา ซาง 394,257.39                              
เซกา 596,485.46                              
บานตอง 472,164.54                              
ทากกแดง 324,093.73                              
หนองทุม 308,842.82                              
โสกกาม 258,274.00                              
น้ําจั้น 276,735.64                              
ปงไฮ 465,837.53                              
ทาสะอาด 110,675.37                              

เฝาไร เฝาไร 522,544.49                              
วังหลวง 614,569.36                              
อุดมพร 343,499.69                              
หนองหลวง 721,278.54                              
นาดี 186,268.91                              

บึงโขงหลง บึงโขงหลง 311,109.21                              
โพธ์ิหมากแขง 347,701.96                              
ทาดอกคํา 354,548.35                              
ดงบัง 322,866.11                              

42,594,340.32                         
17 เลย เมืองเลย องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย 1,071,104.44                           
วังสะพุ เทศบาลตําบลวังสะพุง 580,125.01                              
เชียงคาน เทศบาลตําบลเชียงคาน 287,030.65                              
ภูกระดึง เทศบาลตําบลภูกระดึง 371,832.07                              
ดานซาย เทศบาลตําบลดานซาย 178,381.65                              
ทาล่ี เทศบาลตําบลทาล่ี 97,833.88                                
ปากชม เทศบาลตําบลปากชม 149,601.66                              
ภูเรือ เทศบาลตําบลภูเรือ 133,944.61                              
ภูกระดึง เทศบาลตําบลหนองหิน 207,342.65                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 90

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เมืองเลย เทศบาลตําบลนาออ 269,880.31                              
เมืองเลย เทศบาลตําบลน้ําสวย 97,698.12                                
ปากชม เทศบาลตําบลเชียงกลม 192,590.65                              
นาดวง เทศบาลตําบลนาดวง 329,838.63                              
นาแหว เทศบาลตําบลนาแหว 90,774.63                                
เมืองเลย นาโปง 430,070.83                              

นาดินดํา 467,267.61                              
น้ําสวย 391,742.76                              
เมือง 478,716.26                              
นาอาน 492,155.97                              
ศรีสองรัก 341,739.79                              
ชัยพฤกษ 284,768.07                              
กกดู 289,791.00                              
นาแขม 297,574.27                              
น้ําหมาน 163,222.38                              
เส้ียว 145,438.51                              
กกทอง 110,911.57                              

นาดวง นาดวง 119,554.62                              
นาดอกคํา 441,700.48                              
ทาสะอาด 159,240.24                              
ทาสวรรค 127,835.66                              

เชียงคาน นาซาว 515,913.04                              
ธาตุ 423,916.62                              
เขาแกว 371,062.80                              
เชียงคาน 178,200.65                              
บุฮม 333,820.76                              
ปากตม 264,947.89                              
จอมศรี 192,092.88                              
หาดทรายขาว 104,531.11                              

ปากชม ปากชม 224,221.49                              
เชียงกลม 210,012.50                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 91

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หาดคัมภีร 165,303.95                              
หวยพิชัย 305,855.30                              
หวยบอซืน 225,624.28                              
ชมเจริญ 195,894.00                              

ดานซาย ดานซาย 317,575.45                              
โปง 271,147.35                              
นาดี 180,779.98                              
กกสะทอน 319,430.77                              
โพนสูง 225,714.79                              
โคกงาม 206,890.13                              
วังยาว 160,281.03                              
อิปุม 207,795.17                              
นาหอ 142,135.16                              
ปากหมัน 140,415.59                              

ภูเรือ รองจิก 211,189.03                              
สานตม 118,830.60                              
ปลาบา 139,193.80                              
ทาศาลา 121,862.45                              

ทาล่ี น้ําแคม 221,461.14                              
อาฮี 283,772.54                              
หนองผือ 324,091.68                              
ทาล่ี 182,861.56                              
โคกใหญ 131,908.30                              

วังสะพุง วังสะพุง 401,336.09                              
ศรีสงคราม 336,445.35                              
ผานอย 572,794.25                              
โคกขมิ้น 640,807.35                              
ทรายขาว 620,625.16                              
เขาหลวง 418,848.44                              
หนองหญาปลอง 724,024.97                              
ปากปวน 341,151.51                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 92

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ผาบิ้ง 204,853.81                              
หนองงิ้ว 224,492.99                              

เอราวัณ ผาอินทรแปลง 601,891.01                              
เอราวัณ 561,843.38                              
ผาสามยอด 350,382.83                              
ทรัพยไพวัลย 210,193.50                              

ภูกระดึง ปวนพุ 416,902.63                              
ศรีฐาน 427,265.23                              
ตาดขา 176,073.82                              
ผานกเคา 258,793.68                              
หนองหิน 231,914.25                              
หวยสม 296,804.99                              
ภูกระดึง 162,181.59                              

ภูหลวง แกงศรีภูมิ 180,282.22                              
หวยสีเสียด 177,748.13                              
เลยวังไสย 182,182.79                              
ภูหอ 285,763.60                              

 หนองคัน 205,215.83                              
ผาขาว โนนปอแดง 454,054.16                              

ทาชางคลอง 475,593.90                              
ผาขาว 286,170.86                              
โนนปาซาง 330,426.90                              
บานเพิ่ม 241,688.58                              

นาแหว เหลากอหก 95,480.79                                
นาพึง 96,114.32                                
นามาลา 131,727.29                              
แสงภา 81,045.54                                
ลาดคาง 89,914.86                                
หนองบัว 140,370.34                              

28,051,849.71                         
18 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 93

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 998,571.20                              
เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลนามะเฟอง 181,232.95                              
เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลนาคําไฮ 226,563.57                              
นากลาง เทศบาลตําบลนากลาง 975,838.78                              
นากลาง เทศบาลตําบลกุดดินจี่ 275,787.33                              
นาวัง เทศบาลตําบลนาเหลา 330,201.97                              
สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา 388,062.26                              
สุวรรณคูหา เทศบาลตําบลบานโคก 358,438.51                              
โนนสัง เทศบาลตําบลกุดดู 201,101.45                              
โนนสัง เทศบาลตําบลโนนสัง 396,296.06                              
ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 233,812.88                              
ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลจอมทอง 226,876.81                              
เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลหัวนา 167,539.80                              
เมืองหนองบัวลําภู หนองบัว 307,335.30                              

บานพราว 410,749.95                              
หัวนา 273,952.63                              
บานขาม 430,842.19                              
หนองหวา 205,128.85                              
กุดจิก 509,510.72                              
โนนทัน 306,708.81                              
ปาไมงาม 375,666.83                              
นามะเฟอง 236,990.06                              
หนองสวรรค 309,841.23                              
โนนขมิ้น 346,445.82                              
นาคําไฮ 246,566.32                              
หนองภัยศูนย 362,868.65                              

ศรีบุญเรือง นากอก 698,037.74                              
โนนสะอาด 549,516.22                              
ยางหลอ 397,549.03                              
เมืองใหม 257,485.04                              
ศรีบุญเรือง 240,211.97                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 94

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองแก 355,037.60                              
หนองบัวใต 323,892.37                              
ทรายทอง 375,711.58                              
กุดสะเทียน 257,485.04                              
หันนางาม 196,089.58                              
โนนมวง 371,684.18                              
หนองกุงแกว 319,506.99                              

นากลาง ดงสวรรค 296,729.81                              
กุดดินจี่ 451,560.92                              
เกากลอย 404,574.60                              
อุทัยสวรรค 298,967.26                              
ดานชาง 132,411.93                              
โนนเมือง 472,861.39                              
ฝงแดง 537,299.78                              

นาวัง เทพคีรี 123,148.91                              
นาเหลา 161,364.45                              
วังทอง 385,869.57                              
นาแก 369,178.24                              
วังปลาปอม 311,989.18                              

สุวรรณคูหา ดงมะไฟ 455,991.06                              
นาดี 465,119.83                              
นาดาน 385,198.34                              
นาสี 232,425.67                              
บุญทัน 261,109.70                              
บานโคก 243,344.40                              
กุดผึ้ง 227,324.30                              

โนนสัง กุดดู 310,154.47                              
บานถิ่น 293,597.38                              
นิคมพัฒนา 187,990.04                              
หนองเรือ 451,516.17                              
บานคอ 224,549.87                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 95

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

โคกมวง 295,029.35                              
ปางกู 227,771.79                              
โนนเมือง 231,262.20                              
โคกใหญ 166,331.58                              

นากลาง กุดเห 218,419.27                              
22,448,229.73                         

19 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ องคการบริหารสวนจังหวัด -                                          
เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 1,225,250.39                           
ลืออํานาจ เทศบาลตําบลอํานาจ 90,540.13                                
เมืองอํานาจเจริญ เทศบาลตําบลน้ําปลีก 192,781.51                              
ชานุมาน เทศบาลตําบลชานุมาน 150,870.55                              
เสนางคนิคม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม 264,457.26                              
พนา เทศบาลตําบลพนา 117,457.46                              
หัวตะพาน เทศบาลตําบลหัวตะพาน 313,397.86                              
ปทุมราชวงศา เทศบาลตําบลนาหวาใหญ 170,713.74                              
เมืองอํานาจเจริญ กุดปลาดุก 265,969.96                              

หนองมะแซว 189,578.12                              
โนนหนามแทง 349,346.96                              
หวยไร 236,694.58                              
โนนโพธิ์ 291,463.57                              
น้ําปลีก 148,245.55                              
ปลาคาว 255,914.90                              
ไกคํา 357,933.81                              
เหลาพรวน 169,645.94                              
คึมใหญ 240,075.93                              
นาจิก 183,082.36                              
นาวัง 215,160.71                              
นาผือ 310,906.34                              
นาหมอมา 183,705.25                              
สรางนกทา 282,431.80                              
บุง 161,637.48                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 96

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ดอนเมย 128,090.92                              
นายม 223,436.12                              
นาแต 243,323.81                              

ลืออํานาจ ไรขี 215,160.71                              
ดงบัง 320,738.95                              
แมด 202,569.63                              
ดงมะยาง 188,020.92                              
เปอย 332,039.78                              
อํานาจ 166,487.05                              
โคกกลาง 212,847.16                              

เสนางคนิคม หนองสามสี 186,285.75                              
นาเวียง 299,738.98                              
ไรสีสุก 232,912.81                              
หนองไฮ 286,391.54                              
โพนทอง 244,658.56                              
เสนางคนิคม 270,686.06                              

ประทุมราชวงศา คําโพน 314,465.66                              
นาหวา 189,756.09                              
หวย 308,770.75                              
นาปาแซง 238,607.71                              
หนองขา 273,177.58                              
ลือ 360,469.83                              
โนนงาม 158,167.15                              

หัวตะพาน สรางถอนอย 349,791.88                              
คําพระ 309,349.14                              
หัวตะพาน 182,281.53                              
จิกดู 316,022.86                              
เค็งใหญ 272,955.12                              
หนองแกว 206,974.29                              
โพนเมืองนอย 316,022.86                              

ชานุมาน ปากอ 333,330.04                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน



หนาที่ 97

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

คําเขื่อนแกว 359,713.47                              
โคกกง 270,864.02                              
โคกสาร 246,927.61                              
ชานุมาน 268,950.89                              

พนา จานลาน 381,291.83                              
ไมกลอน 339,736.81                              
พระเหลา 274,423.34                              
พนา 132,362.11                              

16,525,063.48                         

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/ภาคอีสาน


