




หนาที่ 1

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)
1 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องคการบริหารสวนจังหวัด 6,179,977.76                            

เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 22,874,982.24                          
กระทู เทศบาลเมืองปาตอง 4,741,328.51                            
กระทู เทศบาลตําบลกระทู 3,957,193.79                            
ถลาง เทศบาลตําบลเทพกษัตรีย 5,680,112.63                            
ถลาง เทศบาลตําบลเชิงทะเล 9,057,714.13                            
เมืองภูเก็ต เทศบาลตําบลกะรน 4,972,165.27                            

ราไวย 669,444.93                               
วิชิต 1,965,146.69                            
รัษฎา 1,486,268.54                            
ฉลอง 675,070.52                               
เกาะแกว 477,354.55                               

ถลาง เชิงทะเล 521,011.46                               
สาคู 227,308.90                               
ไมขาว 653,681.57                               
ศรีสุนทร 669,269.13                               
เทพกระษัตรี 662,002.75                               
ปาคลอก 570,235.35                               

กระทู กมลา 249,049.45                               
66,289,318.17                          

2 กระบี่ เมืองกระบี่ องคการบริหารสวนจังหวัด 4,160,786.09                            
เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 5,244,572.73                            
เหนือคลอง เทศบาลตําบลเหนือคลอง 1,469,845.78                            
คลองทอม เทศบาลตําบลคลองทอมใต 1,185,586.40                            
อาวลึก เทศบาลตําบลอาวลึกใต 1,259,399.08                            
อาวลึก เทศบาลตําบลแหลมสัก 1,201,458.25                            
เกาะลันตา เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ 1,546,278.97                            
เขาพนม เทศบาลตําบลเขาพนม 1,156,056.70                            
คลองทอม เทศบาลตําบลคลองพน 1,317,571.27                            

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 2

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ลําทับ เทศบาลตําบลลําทับ 1,140,006.20                            
ปลายพระยา เทศบาลตําบลปลายพระยา 1,349,573.06                            
เมืองกระบี่ อาวนาง 407,620.71                               

เขาคราม 514,741.27                               
กระบี่นอย 733,494.59                               
ไสไทย 663,526.34                               
ทับปริก 419,926.68                               
หนองทะเล 473,135.36                               
เขาทอง 392,904.84                               
คลองประสงค 576,971.46                               

เหนือคลอง คลองขนาน 448,406.22                               
เหนือคลอง 471,424.55                               
หวยยูง 468,208.32                               
โคกยาง 504,094.38                               
ปกาสัย 468,757.96                               
เกาะศรีบอยา 567,528.68                               
คลองเขมา 570,522.83                               
ตล่ิงชัน 559,388.93                               

เขาพนม เขาพนม 525,153.80                               
เขาดิน 468,492.28                               
พรุเตียว 491,746.62                               
หนาเขา 491,264.02                               
สินปุน 484,426.64                               
โคกหาร 572,527.63                               

เกาะลันตา เกาะกลาง 516,067.55                               
เกาะลันตานอย 574,550.65                               
เกาะลันตาใหญ 485,348.99                               
ศาลาดาน 544,664.72                               
คลองยาง 564,863.61                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 3

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

คลองทอม ทรายขาว 542,400.41                               
คลองพน 835,692.77                               
หวยน้ําขาว 487,305.88                               
คลองทอมใต 494,306.46                               
พุดินนา 524,351.65                               
เพหลา 533,837.66                               
คลองทอมเหนือ 554,142.91                               

ลําทับ ลําทับ 586,522.04                               
ดินอุดม 545,091.68                               
ทุงไทรทอง 596,105.42                               
ดินแดง 617,163.41                               

อาวลึก อาวลึกใต 537,762.86                               
อาวลึกเหนือ 483,412.38                               
คลองหิน 503,289.87                               
บานกลาง 541,733.42                               
เขาใหญ 575,509.02                               
แหลมสัก 678,682.66                               
นาเหนือ 541,550.19                               
อาวลึกนอย 441,793.15                               
คลองยา 595,679.29                               

ปลายพระยา ปลายพระยา 694,701.48                               
เขาเขน 518,771.77                               
คีรีวงศ 528,819.89                               
เขาตอ 509,452.05                               

48,458,972.48                          
3 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัด 9,820,013.49                            

เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20,215,571.21                          
พิปูน เทศบาลตําบลพิปูน 1,196,734.46                            
ทาศาลา เทศบาลตําบลทาศาลา 1,423,026.17                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 4

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ลานสะกา เทศบาลตําบลลานสกา 1,492,032.93                            
เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลบางจาก 1,413,540.40                            
เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลทาแพ 1,265,311.97                            
เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลปากนคร 1,545,020.41                            
สิชล เทศบาลตําบลสิชล 1,573,403.05                            
ขนอม เทศบาลตําบลขนอม 1,215,652.80                            
พรหมคีรี เทศบาลตําบลพรหมโลก 1,666,383.64                            
พรหมคีรี เทศบาลตําบลทอนหงส 1,126,159.84                            
เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 556,991.78                               

ปากพูน 1,949,559.12                            
ทาเรือ 1,382,605.37                            
ทางิ้ว 614,302.45                               
ปากนคร 510,106.44                               
ทาซัก 531,090.63                               
ทาไร 562,435.10                               
กําแพงเซา 571,348.75                               
นาเคียน 654,794.96                               
บางจาก 584,240.72                               
นาทราย 560,936.05                               
มะมวงสองตน 610,373.76                               
ไชยมนตรี 560,938.75                               

พรหมคีรี ทอนหงส 522,050.34                               
อินคีรี 567,667.68                               
พรหมโลก 606,274.12                               
บานเกาะ 646,714.97                               
นาเรียง 601,411.34                               

พิปูน เขาพระ 545,853.15                               
ยางคอม 591,327.02                               
ควนกลาง 632,013.70                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 5

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

พิปูน 690,794.02                               
กะทูน 592,941.88                               

ทาศาลา ทาศาลา 1,674,784.33                            
สระแกว 546,561.00                               
ทาขึ้น 784,828.08                               
กลาย 523,707.05                               
โพธิ์ทอง 543,819.51                               
ตล่ิงชัน 552,712.84                               
โมคลาน 732,029.59                               
ไทยบุรี 563,343.20                               
ดอนตะโก 611,118.33                               
หัวตะพาน 606,441.88                               

ขนอม ขนอม 511,869.88                               
ทองเนียน 272,020.60                               
ควนทอง 560,331.97                               

สิชล สิชล 467,568.37                               
ทุงปรัง 608,266.67                               
ฉลอง 558,208.54                               
เสาเภา 698,979.27                               
เปล่ียน 516,760.64                               
ส่ีขีด 524,218.51                               
เทพราช 549,598.40                               
เขานอย 382,291.63                               
ทุงใส 596,253.69                               

ลานสกา ลานสกา 572,026.46                               
เขาแกว 564,569.87                               
กําโลน 521,126.64                               
ทาดี 536,017.92                               
ขุนทะเล 594,730.10                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 6

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

นบพิตํา กรุงชิง 445,183.22                               
กะหรอ 518,910.32                               
นบพิตํา 476,059.10                               
นาเหรง 550,674.68                               

พระพรหม นาพรุ 518,331.21                               
นาสาร 583,010.12                               
ชางซาย 661,065.15                               
ทายสําเภา 770,236.71                               

คลังอําเภอปากพนัง ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 12,944,585.33                          
เชียรใหญ เทศบาลตําบลเชียรใหญ 1,367,647.97                            
หัวไทร เทศบาลตําบลหัวไทร 1,204,494.14                            
เชียรใหญ การะเกด 514,161.79                               

แมเจาอยูหัว 495,283.01                               
เขาพระบาท 415,648.89                               
ไสหมาก 595,744.00                               
เสือหึง 640,918.64                               
ทาขนาน 662,043.00                               
เชียรใหญ 632,337.17                               
ทองลําเจียก 602,957.45                               
บานเนิน 532,964.51                               

ปากพนัง ปากพนังฝงตะวันออก 545,797.05                               
ปากพนังฝงตะวันตก 577,825.79                               
หูลอง 593,739.43                               
ทาพญา 562,836.70                               
คลองนอย 730,213.00                               
คลองกระบือ 555,143.35                               
เกาะทวด 588,617.37                               
ขนาบนาก 586,562.19                               
ปาระกํา 602,540.79                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 7

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ชะเมา 621,375.87                               
แหลมตะลุมพุก 712,284.73                               
บานใหม 622,649.80                               
บานเพิง 628,901.97                               
ปากแพรก 629,710.89                               
บางพระ 610,244.25                               
บางศาลา 810,192.72                               

หัวไทร หัวไทร 548,494.80                               
หนาสตน 537,595.22                               
ทรายขาว 531,922.59                               
เกาะเพชร 545,594.82                               
แหลม 559,386.70                               
ควนชะลิก 585,551.05                               
เขาพังไกร 551,902.33                               
บานราม 614,702.93                               
บางนบ 708,254.00                               
ทาซอม 622,307.38                               
รามแกว 638,393.30                               

เฉลิมพระเกียรติ ดอนตรอ 553,058.09                               
สวนหลวง 663,350.54                               
เชียรเขา 546,879.94                               
ทางพูน 542,224.61                               

คลังอําเภอทุงสง ทุงสง เทศบาลเมืองทุงสง 17,400,867.89                          
รอนพิบูลย เทศบาลตําบลรอนพิบูลย 1,755,941.56                            
รอนพิบูลย เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 1,559,218.68                            
นาบอน เทศบาลตําบลนาบอน 1,339,856.04                            
ฉวาง เทศบาลตําบลจันดี 1,513,924.80                            
ชะอวด เทศบาลตําบลชะอวด 1,359,027.73                            
ฉวาง เทศบาลตําบลไมเรียง 1,207,347.49                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 8

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ทุงใหญ เทศบาลตําบลทายาง 1,252,611.08                            
ฉวาง เทศบาลตําบลฉวาง 1,185,305.05                            
รอนพิบูลย เทศบาลตําบลหินตก 1,951,006.62                            
ฉวาง ไสหรา 542,824.29                               

หวยปริก 561,403.52                               
ละอาย 674,953.32                               
นาแว 547,450.76                               
ไมเรียง 533,154.12                               
ฉวาง 617,973.29                               
จันดี 746,416.66                               
นาเขลียง 641,620.55                               
กะเบียด 614,550.05                               
นากะชะ 610,119.55                               

ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา 504,241.78                               
ดุสิต 569,862.50                               
คลองเส 601,567.26                               
ท่ีวัง 698,686.27                               

ทุงสง ชะมาย 686,321.69                               
ถ้ําใหญ 688,255.49                               
หนองหงส 778,440.69                               
เขาขาว 718,903.22                               
เขาโร 524,058.65                               
นาไมไผ 528,676.94                               
กะปาง 929,804.16                               
ควนกรด 543,162.21                               
นาหลวงแสน 530,739.04                               
นาโพธิ์ 532,286.15                               
นํ้าตก 659,913.96                               

ทุงใหญ ทายาง 499,798.30                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 9

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ปริก 869,153.29                               
ทุงใหญ 540,466.61                               
กุแหระ 554,735.12                               
บางรูป 540,144.06                               
กรุงหยัน 564,023.76                               
ทุงสัง 594,361.94                               

รอนพิบูลย รอนพิบูลย 1,243,899.47                            
ควนพัง 752,598.15                               
หินตก 618,287.24                               
เสาธง 674,191.52                               
ควนชุม 532,632.12                               

ชะอวด เกาะขันธ 526,812.84                               
ขอนหาด 572,822.97                               
เขาพระทอง 540,202.54                               
ควนหนองหงษ 549,905.95                               
เคร็ง 539,321.89                               
ชะอวด 584,006.32                               
ทาประจะ 385,062.40                               
นางหลง 566,240.09                               
บานตูล 551,135.11                               
วังอาง 531,735.23                               
ทาเสม็ด 586,775.83                               

จุฬาภรณ สามตําบล 555,678.06                               
ทุงโพธิ์ 571,758.95                               
นาหมอบุญ 558,592.49                               
บานชะอวด 723,411.12                               

 ควนหนองควา 641,942.66                               
นาบอน นาบอน 537,595.22                               

ทุงสง 551,569.07                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 10

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

แกวแสน 564,927.28                               
บางขัน บานลํานาว 679,699.91                               

บางขัน 657,197.56                               
วังหิน 541,432.89                               
บานนิคม 570,325.53                               

กิ่ง อ.ชางกลาง ชางกลาง 1,045,128.71                            
หลักชาง 538,386.02                               
สวนขัน 602,777.06                               

189,003,546.39                       
4 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฏรธานี องคการบริหารสวนจังหวัด 5,968,728.34                            

เมืองสุราษฏรธานี เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี 21,573,930.10                          
บานนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 3,882,476.82                            
ทาขาม เทศบาลเมืองทาขาม 4,330,167.42                            
เวียงสระ เทศบาลตําบลเวียงสระ 1,805,624.73                            
กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 1,904,207.60                            
ไชยา เทศบาลตําบลพุมเรียง 1,582,929.12                            
ทาฉาง เทศบาลตําบลทาฉาง 1,224,922.50                            
ไชยา เทศบาลตําบลตลาดไชยา 1,276,945.96                            
ดอนสัก เทศบาลตําบลดอนสัก 2,175,658.23                            
กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลทาทองใหม 1,273,603.09                            
ทาชนะ เทศบาลตําบลทาชนะ 1,021,487.33                            
บานนาเดิม เทศบาลตําบลบานนา 1,199,611.53                            
พระแสง เทศบาลตําบลยานดินแดง 1,566,372.39                            
คีรีรัฐนิคม เทศบาลตําบลทาขนอน 1,219,691.46                            
เคียนซา เทศบาลตําบลเคียนซา 1,356,581.90                            
บานตาขุน เทศบาลตําบลเขาวง 1,168,548.38                            
พนม เทศบาลตําบลพนม 1,282,546.60                            
พระแสง เทศบาลตําบลบางสวรรค 1,104,181.70                            
บานตาขุน เทศบาลตําบลเขาพัง 1,117,071.44                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 11

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เมืองสุราษฎรธานี มะขามเตี้ย 656,519.14                               
เทศบาลตําบลวัดประดู 732,023.11                               
ขุนทะเล 647,587.18                               
บางใบไม 650,597.10                               
บางโพธิ์ 606,694.73                               
บางไทร 706,866.10                               
บางชนะ 696,556.49                               
คลองนอย 583,125.54                               
คลองฉนาก 593,101.89                               

กาญนดิษฐ ชางซาย 547,498.60                               
กรูด 500,794.50                               
ทาอุแท 556,171.38                               
ทุงกง 532,797.40                               
ทาทองใหม 596,949.57                               
ชางขวา 606,567.27                               
ตะเคียนทอง 503,973.08                               
ทาทอง 533,939.06                               
ปารอน 511,128.67                               
คลองสระ 530,064.82                               
พลายวาส 462,179.23                               
ทุงรัง 549,870.33                               

ดอนสัก ดอนสัก 441,988.41                               
ปากแพรก 720,426.82                               
ไชยคราม 685,532.03                               
ชลคราม 615,417.70                               
เลม็ด 545,971.83                               
เวียง 574,848.70                               
ทุง 549,242.13                               
ตะกรบ 594,137.70                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 12

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

โมถาย 575,936.67                               
ปาเว 551,039.16                               
ปากหมาก 456,762.25                               

ทาชนะ คันธุลี 457,137.60                               
ประสงค 977,152.86                               
สมอทอง 539,135.06                               
ทาชนะ 548,282.31                               
คลองพา 474,486.74                               
วัง 599,613.42                               

คีรีรัฐนิคม ยานยาว 574,758.15                               
บานทําเนียบ 516,147.67                               
บานยาง 590,302.26                               
นํ้าหัก 580,358.06                               
กะเปา 602,486.12                               
ทาขนอน 530,238.68                               
ทากระดาน 615,452.26                               
ถ้ําสิงขร 548,172.56                               

วิภาวดี ตะกุกเหนือ 459,654.17                               
ตะกุกใต 549,123.19                               

บานตาขุน พะแสง 599,917.65                               
พรุไทย 652,083.62                               
เขาวง 623,378.95                               

ทาฉาง ทาฉาง 611,726.92                               
เขาถาน 497,797.91                               
ทาเคย 529,714.63                               
คลองไทร 503,856.23                               
เสวียด 501,848.03                               
ปากฉลุย 538,773.78                               

นาสาร พรุพี 366,659.40                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 13

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ควนสุบรรณ 558,002.65                               
นํ้าพุ 550,467.25                               
คลองปราบ 224,496.11                               
ทุงเตาใหม 525,389.07                               
ลําพูน 509,095.36                               
ควนศรี 536,653.04                               
ทาชี 582,845.01                               
ทุงเตา 586,312.80                               
เพิ่มพูนทรัพย 603,554.10                               

บานนาเดิม นาใต 538,849.09                               
บานนา 484,576.83                               
ทรัพยทวี 574,741.35                               
ทาเรือ 584,010.59                               

เคียนซา บานเสด็จ 913,396.20                               
เคียนซา 522,213.10                               
พวงพรมคร 581,193.52                               
เขาตอก 578,289.36                               
อรัญคามวารี 553,665.38                               

เวียงสระ เทศบาลตําบลบานสอง 939,361.50                               
คลองฉนวน 489,484.73                               
ทุงหลวง 601,879.28                               
เทศบาลตําบลเขานิพันธ 335,807.57                               
เวียงสระ 502,669.70                               

พระแสง สินปุน 502,091.77                               
บางสวรรค 827,078.59                               
ไทรขึง 496,047.91                               
อิปน 540,525.21                               
สินเจริญ 458,674.69                               
สาคู 561,077.69                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 14

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ไทรโสภา 525,908.74                               
ชัยบุรี ไทรทอง 525,365.62                               

สองแพรก 525,113.40                               
ชัยบุรี 525,062.52                               
คลองนอย 440,111.74                               

พนม ตนยวน 454,538.31                               
คลองชะอุน 485,324.14                               
พนม 590,660.56                               
พลูเถื่อน 670,408.21                               
คลองศก 534,682.29                               

พุนพิน เขาหัวควาย 226,605.70                               
ทาโรงชาง 296,280.95                               
หัวเตย 536,459.47                               
หนองไทร 487,575.90                               
นํ้ารอบ 638,986.72                               
พุนพิน 599,396.13                               
ทาขาม 590,510.90                               
กรูด 550,993.21                               
บางงอน 548,383.74                               
ตะปาน 556,556.04                               
ลีเล็ด 584,102.93                               
มะลวน 479,889.81                               
บางมะเดื่อ 560,344.05                               
ศรีวิชัย 678,435.66                               
บางเดือน 618,103.53                               
ทาสะทอน 509,940.25                               

เกาะสมุย เทศบาลตําบลเกาะสมุย 6,902,984.91                            
เกาะพงัน เทศบาลตําบลเกาะพงัน 5,663,974.89                            
เกาะพงัน เกาะพงัน 388,441.33                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 15

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บานใต 545,672.71                               
เกาะเตา 710,964.06                               

135,454,081.33                       
5 ชุมพร เมืองชุมพร องคการบริหารสวนจังหวัด 3,795,512.57                            

เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 10,532,619.76                          
หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน 3,997,771.72                            
เมืองชุมพร เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร 1,734,243.12                            
หลังสวน เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 1,675,035.76                            
สวี เทศบาลตําบลนาโพธิ์ 1,135,151.71                            
ละแม เทศบาลตําบลละแม 1,154,709.78                            
ตะโก เทศบาลตําบลปากตะโก 1,164,625.89                            
ทาแซะ เทศบาลตําบลทาแซะ 1,281,428.53                            
ปะทิว เทศบาลตําบลมาบอํามฤต 1,152,498.96                            
พะโตะ เทศบาลตําบลพะโตะ 1,559,150.76                            
ปะทิว เทศบาลตําบลปะทิว 1,403,967.24                            
เมืองชุมพร เทศบาลตําบลวังไผ 1,545,143.09                            
ทาแซะ เทศบาลตําบลเนินสันติ 1,362,896.98                            
ปะทิว เทศบาลตําบลสะพลี 1,352,760.73                            
เมืองชุมพร บางหมาก 510,381.26                               

ตากแดด 526,613.63                               
ปากน้ํา 369,417.29                               
วิสัยเหนือ 539,323.69                               
นาทุง 625,244.55                               
บางลึก 505,270.75                               
วังไผ 684,788.31                               
บานนา 460,829.39                               
วังใหม 527,047.24                               
เทศบาลตําบลทายาง 863,413.37                               
ทุงคา 493,016.11                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 16

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หาดทรายรี 595,823.36                               
นาชะอัง 516,458.56                               
ขุนกระทิง 544,811.63                               
ถ้ําสิงห 625,770.56                               
หาดพันไกร 500,557.56                               

ทาแชะ ทาแซะ 467,978.57                               
รับรอ 832,938.57                               
ทาขาม 491,570.19                               
หงษเจริญ 600,590.08                               
สลุย 423,714.81                               
ทรัพยอนันต 505,952.04                               
นากระตาม 533,683.79                               
คุริง 599,527.03                               
หินแกว 566,638.56                               
สองพี่นอง 499,901.10                               

ปะทิว ดอนยาง 541,538.83                               
ชุมโค 543,631.01                               
ทะเลทรัพย 554,124.39                               
สะพลี 527,794.35                               
เขาไชยราช 531,575.52                               
ปากคลอง 246,822.66                               
บางสน 556,765.84                               

หลังสวน วังตะกอ 449,144.87                               
บานควน 472,245.16                               
นาขา 483,111.81                               
แหลมทราย 616,261.69                               
บางมะพราว 556,390.51                               
ทามะพลา 585,923.50                               
นาพญา 545,483.08                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 17

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หาดยาย 522,397.31                               
บางน้ําจืด 565,081.20                               
พอแดง 685,719.10                               

พะโตะ พะโตะ 508,089.86                               
ปากทรง 588,453.50                               
ปงหวาน 571,323.52                               
พระรักษ 572,850.22                               

ละแม ละแม 590,100.71                               
ทุงหลวง 550,479.11                               
ทุงคาวัด 556,447.55                               
สวนแตง 570,870.59                               

สวี ครน 525,992.45                               
ดานสวี 541,211.40                               
นาโพธิ์ 547,656.68                               
นาสัก 698,920.67                               
เขาทะลุ 514,404.51                               
ทุงระยะ 503,090.24                               
สวี 605,929.62                               
เขาคาย 511,072.83                               
ทาหิน 526,670.99                               
วิสัยใต 539,801.31                               

ทุงตะโก ตะโก 470,029.57                               
ทุงตะไคร 502,628.04                               
ชองไมแกว 563,208.48                               

69,802,021.28                          
6 ระนอง เมืองระนอง องคการบริหารสวนจังหวัด 10,752,134.46                          

เมืองระนอง เทศบาลเมืองระนอง 5,822,303.47                            
กระบุรี เทศบาลตําบลน้ําจืด 1,275,844.59                            
กะเปอร เทศบาลตําบลกะเปอร 1,419,177.54                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 18

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ละอุน เทศบาลตําบลละอุน 2,571,677.99                            
เมืองระนอง เทศบาลตําบลหงาว 1,267,640.50                            
เมืองระนอง เทศบาลตําบลปากน้ํา 1,162,510.86                            
เมืองระนอง บางริ้น 1,162,445.65                            

บางนอน 609,262.86                               
ราชกรูด 473,897.16                               
ปากน้ํา 518,660.19                               
หงาว 569,603.38                               
หาดสมแปน 533,341.82                               
ทรายแดง 569,144.45                               

ละอุน บางแกว 551,291.46                               
ละอุนเหนือ 846,416.52                               
บางพระเหนือ 622,245.30                               

กะเปอร กะเปอร 546,209.72                               
บางหิน 567,720.32                               
มวงกลาง 574,800.84                               
บานนา 637,389.70                               

กระบุรี ปากจั่น 479,726.41                               
นํ้าจืด 591,351.35                               
นํ้าจืดนอย 622,413.86                               
มะมุ 531,960.73                               
จ.ป.ร. 634,929.61                               
ลําเลียง 475,049.83                               
บางใหญ 617,136.80                               

กิ่ง อ.สุขสําราญ นาคา 564,568.90                               
กําพวน 548,889.39                               

เมืองระนอง เกาะพยาม 749,408.72                               
38,869,154.38                          

7 พังงา เมืองพังงา องคการบริหารสวนจังหวัด 12,353,359.99                          

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 19

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา 7,499,376.96                            
เกาะยาว เทศบาลตําบลเกาะยาว 1,806,447.91                            
ทับปุด เทศบาลตําบลทับปุด 1,365,598.68                            
ตะกั่วทุง เทศบาลตําบลกระโสม 1,417,276.88                            
ตะกั่วทุง เทศบาลตําบลโคกกลอย 1,134,407.24                            
ทายเหมือง เทศบาลตําบลทายเหมือง 1,289,512.24                            
เมืองพังงา เกาะปนหยี 532,124.86                               

ถ้ําน้ําผุด 569,743.24                               
นบปริง 807,274.04                               
ทุงคาโงก 600,049.36                               
ปากอ 612,055.86                               
ตากแดด 587,567.11                               
บางเตย 467,420.40                               

ทายเหมือง ทายเหมือง 444,480.02                               
นาเตย 493,645.32                               
บางทอง 528,706.41                               
ทุงมะพราว 513,393.47                               
ลําภี 544,908.33                               
ลําแกน 445,805.38                               

ตะกั่วทุง โคกกลอย 484,620.94                               
กระโสม 536,686.31                               
ทาอยู 580,599.28                               
หลอยูง 526,408.57                               
ถ้ํา 570,743.21                               
กะไหล 455,713.34                               
คลองเคียน 507,872.57                               

ทับปุด ทับปุด 614,183.56                               
โคกเจริญ 571,208.02                               
บอแสน 497,474.51                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 20

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

มะรุย 538,198.89                               
บางเหรียง 686,258.99                               

เกาะยาว เกาะยาวนอย 467,206.33                               
พรุใน 328,225.33                               
เกาะยาวใหญ 144,331.48                               

คลังดําเภอตะกั่วปา ตะกั่วปา เทศบาลเมืองตะกั่วปา 10,474,644.01                          
กะปง เทศบาลตําบลทานา 1,458,043.99                            
คุระบุรี เทศบาลตําบลคุระบุรี 1,157,511.62                            
กะปง ทานา 631,162.66                               

รมณีย 637,486.80                               
เหล 617,862.98                               
เหมาะ 624,687.82                               

ตะกั่วปา บางนายสี 614,654.05                               
โคกเคียน 534,576.52                               
บางมวง 600,238.48                               
บางไทร 640,936.20                               
คึกคัก 261,355.43                               
เกาะคอเขา 841,540.88                               

คุระบุรี คุระ 499,622.50                               
บางวัน 496,031.70                               
แมนางขาว 596,219.43                               
เกาะพระทอง 727,370.82                               

62,936,830.92                          
8 สงขลา เมืองสงขลา องคการบริหารสวนจังหวัด 8,231,039.48                            

เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 15,235,357.11                          
หาดใหญ เทศบาลนครหาดใหญ 51,922,800.63                          
สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 8,425,686.99                            
หาดใหญ เทศบาลเมืองบานพรุ 6,152,960.65                            
เทพา เทศบาลตําบลเทพา 1,452,349.42                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 21

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สะเดา เทศบาลตําบลพังลา 1,565,538.13                            
สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร 5,062,960.97                            
นาทวี เทศบาลตําบลนาทวี 1,367,541.33                            
สะเดา เทศบาลตําบลปริก 1,415,218.82                            
สะบายอย เทศบาลตําบลสะบายอย 1,546,979.46                            
รัตนภูมิ เทศบาลตําบลนาสีทอง 1,418,698.60                            
สทิงพระ เทศบาลตําบลสทิงพระ 1,493,917.42                            
ระโนด เทศบาลตําบลระโนด 1,267,791.41                            
รัตนภูมิ เทศบาลตําบลกําแพงเพชร 1,287,467.48                            
หาดใหญ เทศบาลตําบลพะตง 1,941,068.57                            
ควนเนียง เทศบาลตําบลควนเนียง 1,785,993.85                            
จะนะ เทศบาลตําบลจะนะ 1,510,166.97                            
ระโนด เทศบาลตําบลบอตรุ 2,652,062.31                            
สิงหนคร เทศบาลตําบลสิงหนคร 6,837,811.30                            
หาดใหญ เทศบาลตําบลควนลัง 1,835,783.09                            
หาดใหญ เทศบาลตําบลคอหงส 2,200,100.41                            
หาดใหญ เทศบาลตําบลคลองแห 1,212,073.70                            
เมืองสงขลา เขารูปชาง 2,115,396.76                            

พะวง 1,174,575.82                            
ทุงหวัง 596,781.09                               

สิงหนคร เกาะยอ 523,606.52                               
เกาะแตว 579,435.53                               
ชิงโค 519,925.36                               
วัดขนุน 514,565.47                               
มวงงาม 663,291.94                               
ทํานบ 552,263.64                               
รําแดง 622,569.62                               
ชะแล 602,487.61                               
บางเขียด 590,221.87                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 22

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สทิงพระ ปาขาด 602,884.47                               
ปากรอ 624,246.12                               
จะทิ้งพระ 579,356.00                               
บอดาน 577,813.01                               
กระดังงา 535,876.76                               
วัดจันทร 580,363.53                               
บอแดง 538,791.39                               
คูขุด 510,831.75                               
ทาหิน 555,200.17                               
คลองรี 576,272.37                               
ชุมพล 504,039.01                               

จะนะ ดีหลวง 581,025.98                               
สนามชัย 564,318.38                               
บานนา 438,268.44                               
คลองเปยะ 513,476.24                               
สะพานไมแกน 519,126.60                               
สะกอม 442,780.63                               
จะโหนง 417,875.68                               
ทาหมอไทร 405,127.25                               
นํ้าขาว 574,816.00                               
นาหวา 454,191.38                               
นาทับ 631,530.81                               
ตล่ิงชัน 495,227.51                               
ขุนตัดหวาย 645,643.44                               
แค 578,929.63                               

นาทวี คู 518,910.93                               
ปาขิง 534,750.21                               
นาทวี 496,399.51                               
คลองทราย 496,131.50                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 23

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สะทอน 457,829.23                               
ปลักหนู 571,983.45                               
ทาประดู 544,177.48                               
ทับขาง 496,334.37                               
คลองกวาง 550,480.19                               
ฉาง 567,373.78                               

สะบายอย นาหมอศรี 690,522.89                               
ประกอบ 544,518.85                               
สะบายอย 584,768.12                               
เปยน 451,700.67                               
บานโหนด 498,953.39                               
ทุงพอ 466,747.98                               
คูหา 462,761.10                               
เขาแดง 358,162.41                               
บาโหย 567,838.92                               

ระโนด จะแหน 498,662.12                               
ธารคีรี 577,468.13                               
ปากแตระ 342,867.85                               
ทาบอน 560,038.97                               
ระโนด 447,306.71                               
บานขาว 522,651.61                               
บานใหม 514,047.08                               
ระวะ 493,890.37                               
วัดสน 693,060.06                               
พังยาง 581,289.14                               
ตะเครียะ 528,343.35                               

บางกล่ํา แดนสงวน 602,235.79                               
คลองแดน 572,886.77                               
ทาชาง 986,235.84                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 24

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

แมทอม 656,142.94                               
กระแสสินธุ บานหาร 592,361.60                               

บางกล่ํา 571,500.90                               
เกาะใหญ 408,792.70                               
เชิงแส 557,393.68                               

หาดใหญ โรง 591,688.15                               
กระแสสินธุ 530,143.29                               
ทุงตําเสา 826,609.79                               
ทาขาม 447,058.42                               
นํ้านอย 719,020.42                               
ทุงใหญ 490,794.71                               
บานพรุ 400,864.50                               
ตะพง 451,916.53                               
ฉลุง 359,393.01                               
คูเตา 594,378.50                               
คลองอูตะเภา 604,077.43                               

นาหมอม นาหมอม 435,924.44                               
ทุงขมิ้น 530,998.42                               
คลองหรัง 566,495.24                               
พิจิตร 546,228.22                               

เทพา ลําไพล 749,668.16                               
เทพา 485,558.53                               
ปากบาง 510,404.88                               
เกาะสะบา 525,857.43                               
ทามวง 884,272.06                               
วังใหญ 459,328.44                               
สะกอม 458,269.88                               

คลองหอยโขง คลองหอยโขง 508,072.57                               
คลองหลา 399,350.24                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 25

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ทุงลาน 493,332.45                               
โคกมวง 466,656.74                               

สะเดา สํานักขาม 456,141.40                               
สํานักแตว 625,377.83                               
ทุงหมอ 446,535.22                               
พังลา 446,301.37                               
ปริก 688,138.29                               
ปาดังเบซาร 525,230.65                               
เขามีเกียรติ 503,409.64                               
ทาโพธิ์ 474,408.75                               

รัตภูมิ ทาชะมวง 887,553.65                               
กําแพงเพชร 838,212.56                               
เขาพระ 705,894.05                               
คูหาใต 668,917.53                               
ควนรู 431,051.48                               

ควนเนียง บางเหรียง 505,775.49                               
หวยลึก 536,847.11                               
ควนโส 509,087.50                               
รัตภูมิ 594,612.90                               

194,771,880.34                       
9 พัทลุง เมืองพัทลุง องคการบริหารสวนจังหวัด 3,282,525.79                            

เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 8,606,976.36                            
เขาชัยสน เทศบาลตําบลเขาชัยสน 1,164,398.56                            
บางแกว เทศบาลตําบลทามะเดื่อ 1,348,157.22                            
ตะโหมด เทศบาลตําบลแมขรี 1,350,690.19                            
ปากพะยูน เทศบาลตําบลปากพะยูน 1,212,825.93                            
ควนขนุน เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ 1,400,178.08                            
ควรขนุน เทศบาลตําบลควนขนุน 1,381,978.09                            
ตะโหมด เทศบาลตําบลตะโหมด 1,306,338.09                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 26

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ปาบอน เทศบาลตําบลปาบอน 1,218,757.83                            
เมืองพัทลุง ทาแค 537,519.56                               

นาโหนด 541,155.51                               
ตํานาน 535,127.95                               
ควนมะพราว 614,478.25                               
ชัยบุรี 544,771.24                               
พญาขัน 546,277.10                               
เขาเจียก 587,663.82                               
ลําปา 577,281.35                               
ทามิหรํา 540,129.80                               
ปรางหมู 562,808.58                               
รมเมือง 583,921.86                               
โคกชะงาย 583,181.83                               
นาทอม 589,972.18                               

ศรีนครินทร ลําสินธุ 564,778.83                               
อางทอง 595,676.51                               
ชุมพล 505,609.45                               
บานนา 511,057.62                               

ตะโหมด แมขรี 583,478.74                               
ตะโหมด 570,782.68                               
คลองใหญ 565,413.36                               

กงหรา คลองเฉลิม 697,104.07                               
ชะรัด 542,364.09                               
คลองทรายขาว 576,525.00                               
กงหรา 616,197.46                               
สมหวัง 602,967.47                               

เขาชัยสน หานโพธิ์ 576,915.73                               
ควนขนุน 530,739.04                               
โคกมวง 569,004.75                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 27

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เขาชัยสน 611,782.66                               
จองถนน 605,846.60                               

บางแกว นาปะขอ 538,239.82                               
โคกสัก 549,392.68                               
ทามะเดื่อ 610,461.46                               

ควนขนุน พนางตุง 511,077.35                               
นาขยาด 488,195.53                               
ชะมวง 523,210.37                               
มะกอกเหนือ 551,261.38                               
ควนขนุน 548,482.77                               
พนมวังก 544,090.58                               
ปนแต 563,592.38                               
ดอนทราย 572,011.61                               
ทะเลนอย 543,952.62                               
แพรกหา 553,559.69                               
โตนดดวน 544,110.29                               
แหลมโตนด 562,996.24                               

ศรีบรรพต เขายา 546,172.05                               
ตะแพน 584,559.15                               
เขาปู 579,206.48                               

ปากพะยูน ดอนประดู 563,666.07                               
ฝาละมี 640,027.80                               
หารเทา 561,269.57                               
ปากพะยูน 595,926.89                               
ดอนทราย 636,129.22                               
เกาะนางคํา 561,045.76                               
เกาะหมาก 404,983.71                               

ปาบอน วังใหม 540,835.23                               
ปาบอน 528,446.59                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 28

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

หนองธง 541,173.20                               
ทุงนารี 507,210.98                               
โคกทราย 573,751.34                               

ปาพะยอม เกาะเตา 641,023.99                               
ปาพะยอม 547,431.28                               
ลานขอย 526,534.86                               
บานพราว 516,578.57                               

58,243,966.74                          
10 ตรัง เมืองตรัง องคการบริหารสวนจังหวัด 3,889,938.26                            

เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 35,283,545.91                          
กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง 4,025,956.75                            
หวยยอด เทศบาลตําบลหวยยอด 2,921,973.49                            
เมืองตรัง เทศบาลตําบลคลองเต็ง 1,134,373.12                            
นาโยง เทศบาลตําบลนาโยงเหนือ 1,144,047.88                            
ยานตาขาว เทศบาลตําบลยานตาขาว 1,917,412.69                            
ปะเหลียน เทศบาลตําบลทาขาม 1,317,470.06                            
ปะเหลียน เทศบาลตําบลทุงยาว 1,413,360.51                            
สิเกา เทศบาลตําบลสิเกา 1,379,458.58                            
รัษฎา เทศบาลตําบลคลองปาง 1,092,189.22                            
หวยยอด เทศบาลตําบลลําภูรา 1,175,780.35                            
หวยยอด เทศบาลตําบลนาวง 1,198,734.23                            
สิเกา เทศบาลตําบลควนกุน 1,340,838.47                            
วังวิเศษ เทศบาลตําบลวังวิเศษ 1,267,572.57                            
เมือง นาทามเหนือ 511,439.65                               

นาตาลวง 523,711.35                               
บานควน 589,304.97                               
นาโยงใต 550,071.12                               
หนองตรุด 569,821.52                               
นาทามใต 512,339.41                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 29

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

บางรัก 597,835.46                               
นํ้าผุด 552,362.39                               
บานโพธิ์ 473,428.36                               
นาโตะหมิง 567,322.16                               
นาพละ 625,437.75                               
นาบินหลา 622,476.16                               
ควนปริง 494,562.97                               
โคกหลอ 580,607.53                               

นาโยง นาขาวเสีย 514,385.97                               
โคกสะบา 535,457.68                               
ชอง 597,064.83                               
นาโยงเหนือ 570,514.06                               
นาหมื่นศรี 550,302.76                               
ละมอ 540,371.06                               

กันตัง วังวน 597,084.10                               
บางหมาก 575,183.67                               
บางสัก 579,442.06                               
ยานซื่อ 714,255.40                               
บางเปา 532,086.83                               
คลองชีลอม 598,798.24                               
กันตังใต 533,457.40                               
เกาะลิบง 510,866.48                               
คลองลุ 592,234.32                               
ควนธานี 572,476.41                               
โคกยาง 612,057.50                               
นาเกลือ 608,933.02                               
บอนํ้ารอน 508,178.09                               

ยานตาขาว ในควน 509,750.24                               
เกาะเปยะ 544,144.23                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 30

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ทุงคาย 504,603.49                               
ทุงกระบือ 473,051.47                               
นาชุมเห็ด 508,668.05                               
ยานตาขาว 568,450.42                               
โพรงจระเข 552,264.94                               
หนองบอ 588,576.59                               

ปะเหลียน บานนา 547,029.80                               
ปะเหลียน 620,455.44                               
ทาขาม 527,850.36                               
ทาพญา 609,065.63                               
สุโสะ 552,504.44                               
แหลมสอม 578,067.98                               
ทุงยาว 592,959.98                               
ลิพัง 589,793.28                               
บางดวน 593,126.65                               
เกาะสุกร 281,009.48                               

รัษฎา หนองปรือ 538,626.90                               
ควนเมา 530,398.16                               
คลองปาง 601,749.74                               
หนองบัว 589,588.18                               
เขาไพร 657,570.35                               

สิเกา ไมฝาด 530,964.33                               
กะละเส 566,896.15                               
บอหิน 559,410.37                               
นาเมืองเพชร 503,524.52                               
เขาไมแกว 577,376.08                               

วังวิเศษ เขาวิเศษ 681,926.70                               
อาวตง 521,573.39                               
ทาสะบา 553,786.37                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 31

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

วังมะปรางเหนือ 573,603.29                               
วังมะปราง 566,179.39                               

หวยยอด เขากอบ 458,309.59                               
บางดี 508,709.24                               
หนองชางแลน 529,836.58                               
ปากแจม 583,532.70                               
เขาขาว 602,922.19                               
นาวง 586,914.02                               
บางกุง 617,617.71                               
วังคีรี 622,057.40                               
ทุงตอ 560,160.28                               
ปากคม 589,047.70                               
ลําภูรา 660,151.84                               
หวยนาง 558,224.01                               
เขาปูน 599,469.19                               
ในเตา 676,913.29                               
ทางิ้ว 599,422.51                               
หวยยอด 644,507.02                               

หาดสําราญ ตะเสะ 601,807.22                               
หาดสําราญ 488,279.63                               
บาหวี 630,520.55                               

108,529,471.83                       
11 สตูล เมืองสตูล องคการบริหารสวนจังหวัด 9,192,433.87                            

เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 6,550,545.11                            
เมืองสตูล เทศบาลตําบลฉลุง 1,645,055.66                            
ละงู เทศบาลตําบลกําแพง 1,229,381.60                            
ทุงหวา เทศบาลตําบลทุงหวา 1,271,809.63                            
ควนโดน เทศบาลตําบลควนโดน 1,332,656.65                            
เมืองสตูล เทศบาลตําบลเจะปลัง 1,189,814.40                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 32

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เมืองสตูล คลองขุด 909,821.60                               
ควนโพธิ์ 599,617.21                               
เจะบิลัง 590,447.14                               
ตํามะลัง 585,004.68                               
เกาะสาหราย 394,411.07                               
ฉลุง 543,103.61                               
ควนขัน 576,461.47                               
เกตรี 594,761.03                               
บานควน 552,479.59                               
ตันหยงโป 646,857.82                               
ปูยู 650,329.02                               

ควนโดน ควนโดน 591,323.80                               
ควนสตอ 548,477.86                               
ยานซื่อ 645,725.75                               
วังประจัน 651,177.34                               

ทาแพ สาคร 554,927.44                               
แป-ระ 594,553.62                               
ทาเรือ 614,380.48                               
ทาแพ 518,474.72                               

ควนกากลง ควนกาหลง 723,298.21                               
ทุงนุย 543,982.61                               
อุใดเจริญ 556,466.50                               

ละงู นํ้าผุด 524,962.66                               
ปากน้ํา 543,748.21                               
แหลมสน 639,290.25                               
ละงู 1,165,610.04                            
เขาขาว 572,346.31                               
กําแพง 667,804.13                               

ทุงหวา ทุงหวา 513,045.66                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 33

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ปาแกบอหิน 632,943.20                               
นาทอน 582,109.64                               
ทุงบุหลัง 721,778.94                               
ขอนคลาน 738,129.67                               

มะนัง นิคมพัฒนา 579,340.86                               
ปาลมพัฒนา 557,476.58                               

44,036,365.64                          
12 ยะลา เมืองยะลา องคการบริหารสวนจังหวัด 2,967,610.16                            

เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 45,904,266.22                          
รามัน เทศบาลตําบลกายูบอเกาะ 1,298,862.85                            
เมืองยะลา เทศบาลตําบลลําใหม 1,470,757.49                            
บันนังสตา เทศบาลตําบลบันนังสตา 1,239,744.86                            
ยะหา เทศบาลตําบลยะหา 1,406,494.21                            
รามัน เทศบาลตําบลโกตาบารู 1,178,127.72                            
ธารโต เทศบาลตําบลคอกชาง 1,413,853.51                            
เมืองยะลา สะเตงนอก 1,483,104.15                            

บันนังสาเรง 590,336.38                               
ทาสาป 571,433.01                               
ตาเซะ 588,551.30                               
บุดี 540,701.01                               
ยุโป 570,988.69                               
ลําพะยา 609,318.34                               
ลําใหม 548,401.05                               
เปาะเสง 610,754.28                               
ลิดล 518,252.84                               
หนาถ้ํา 639,335.23                               
ยะลา 644,220.18                               
พรอน 604,333.63                               

กรงปนัง กรงปนัง 527,949.64                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 34

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สะเอะ 595,701.67                               
ปุโรง 627,023.49                               
หวยกระทิง 653,748.13                               

ธารโต แมหวาด 570,204.62                               
บานแหร 589,293.67                               
ธารโต 581,753.48                               
คีรีเขต 711,904.39                               

ยะหา ยะหา 609,438.66                               
ปะแต 564,785.56                               
บาโงยซิแน 580,056.45                               
กาตอง 575,342.60                               
ตาชี 740,646.52                               
บาโระ 542,182.88                               
ละแอ 615,767.27                               

กาบัง บาละ 584,254.00                               
กาบัง 565,019.96                               

รามัน ทาธง 589,418.97                               
บือมัง 616,827.68                               
เนินงาม 596,918.73                               
บาลอ 624,436.15                               
จะกวะ 605,464.02                               
ตะโละหะลอ 598,482.44                               
ยะตะ 617,953.06                               
กาลูปง 682,892.94                               
กอตอตือระ 612,299.22                               
อาซอง 616,156.78                               
กาลอ 677,798.29                               
วังพญา 593,370.21                               
เกะรอ 573,162.06                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 35

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

กายูบอเกาะ 630,225.19                               
บาโงย 705,971.95                               

บันนังสตา เขื่อนบางลาง 563,602.54                               
บันนังสตา 843,838.15                               
ตาเนาะปูเตะ 532,655.88                               
ตล่ิงชัน 705,308.05                               
ถ้ําทะลุ 626,215.79                               
บาเจาะ 567,232.04                               

คลังอําเภอเบตง เบตง เทศบาลเมืองเบตง 24,248,834.87                          
เบตง ตาเนาะแมเราะ 500,735.43                               

อัยเยอรเวง 566,839.32                               
ยะรม 582,072.52                               
ธารน้ําทิพย 619,372.30                               

115,332,604.68                       
13 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องคการบริหารสวนจังหวัด 4,422,415.66                            

เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 16,719,419.23                          
สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 10,495,045.04                          
ระแงะ เทศบาลตําบลตันหยงมัส 2,902,879.67                            
ตากใบ เทศบาลตําบลตากใบ 3,331,281.83                            
ยี่งอ เทศบาลตําบลยี่งอ 1,470,812.14                            
บาเจาะ เทศบาลตําบลบาเจาะ 1,706,417.33                            
สุไหงปาดี เทศบาลตําบลปะลุรู 2,159,167.46                            
รือเสาะ เทศบาลตําบลรือเสาะ 2,683,787.17                            
แวง เทศบาลตําบลแวง 1,300,474.87                            
ศรีสาคร เทศบาลตําบลศรีสาคร 1,152,468.83                            
บาเจาะ เทศบาลตําบลตนไทร 1,158,530.15                            
ระแงะ เทศบาลตําบลมะรือโบตก 1,598,835.89                            
แวง เทศบาลตําบลบูเกะตา 1,174,441.64                            
สุคิริน เทศบาลตําบลสุคิริน 1,155,503.62                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 36

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เมืองนราธิวาส กะลุวอ 552,366.21                               
บางปอ 557,108.98                               
ลําภู 587,170.71                               
กะลุวอเหนือ 737,362.18                               
มะนังตายอ 566,009.74                               
โคกเคียน 1,044,659.91                            

ตากใบ ศาลาใหม 560,150.28                               
ไพรวัน 559,245.97                               
นานาค 632,577.02                               
โฆษิต 593,723.08                               
เกาะสะทอน 574,645.47                               
บางขุนทอง 620,711.34                               
พรอน 742,597.97                               

บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ 541,621.19                               
บาเจาะ 648,061.97                               
กาเยาะมาตี 610,865.12                               
บาเระเหนือ 619,818.34                               
บาเระใต 610,721.50                               
ลุโบะสาวอ 601,595.51                               

ยี่งอ ยี่งอ 606,450.93                               
ละหาร 573,107.08                               
ตะปอเยาะ 572,081.11                               
ลุโบะบือซา 297,483.51                               
ลุโบะบายะ 630,261.88                               
จอเบาะ 582,661.15                               

ระแงะ กาลิซา 723,063.81                               
เฉลิม 563,965.16                               
บองอ 795,844.85                               
ตันหยงลิมอ 575,278.15                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 37

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ปาโงสะโต 539,177.42                               
มะรือโบตก 640,703.54                               
ตันหยงมัส 698,803.47                               

จะแนะ จะแนะ 629,128.22                               
ผดุงมาตร 620,439.09                               
ชางเผือก 607,555.28                               
ดุซงญอ 522,346.20                               

ศรีสาคร ศรีสาคร 600,267.32                               
ซากอ 626,707.58                               
เชิงคีรี 627,121.24                               
ตะมะยูง 629,329.33                               
กาหลง 689,914.64                               
ศรีบรรพต 634,798.60                               

แวง โละจูด 596,048.74                               
แมดง 611,034.11                               
แวง 588,384.62                               
ฆอเลาะ 595,902.57                               
กายูคละ 579,596.71                               
เอราวัณ 635,184.50                               

สุคิริน สุคิริน 636,577.73                               
รมไทร 635,803.01                               
มาโมง 630,857.09                               
ภูเขาทอง 695,470.92                               
เกียร 660,001.05                               

สุไหงโก-ลก มูโนะ 548,125.73                               
ปาเสมัส 884,447.86                               
ปูโยะ 606,185.81                               

สุไหงปาดี ปะลุรู 572,878.55                               
กาวะ 548,905.75                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 38

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สากอ 560,917.97                               
สุไหงปาดี 572,699.75                               
โตะเด็ง 566,752.81                               
ริโก 594,952.29                               

รือเสาะ สาวอ 601,564.87                               
สามัคคี 616,855.05                               
รือเสาะ 549,332.68                               
สุวารี 605,257.81                               
บาตง 582,623.59                               
รือเสาะออก 623,138.21                               
โคกสะตอ 625,085.49                               
ลาโละ 574,127.61                               
เรียง 619,184.04                               

เจาะไอรอง มะรือโบออก 549,665.75                               
บูกิต 964,612.48                               
จวบ 633,171.61                               

99,244,329.34                          
14 ปตตานี เมืองปตตานี องคการบริหารสวนจังหวัด 4,342,410.60                            

เมืองปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี 14,832,877.78                          
สายบุรี เทศบาลตําบลตะลุบัน 3,076,360.58                            
โคกโพธิ์ เทศบาลตําบลโคกโพธิ์ 1,146,376.11                            
ยะหริ่ง เทศบาลตําบลยะหริ่ง 1,659,570.77                            
ยะหริ่ง เทศบาลตําบลตันหยง 1,358,682.70                            
มายอ เทศบาลตําบลมายอ 1,220,421.50                            
หนองจิก เทศบาลตําบลหนองจิก 1,450,025.62                            
โคกโพธิ์ เทศบาลตําบลนาประดู 1,689,674.81                            
ยะรัง เทศบาลตําบลยะรัง 1,224,214.90                            
ปะนาเระ เทศบาลตําบลปะนาเระ 1,619,836.01                            
หนองจิก เทศบาลตําบลบอทอง 2,176,322.82                            

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 39

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ยะหริ่ง เทศบาลตําบลบางปู 1,986,511.66                            
เมืองปตตานี บานา 1,017,000.77                            

รูสะมิแล 892,534.64                               
กะมิยอ 632,420.89                               
ตันหยงลุโละ 595,359.57                               
ปะกาฮะรัง 623,964.52                               
บาราเฮาะ 590,866.40                               
ปุยุด 584,980.07                               
ตะลุโบะ 559,959.63                               
บาราโหม 700,212.61                               
คลองมานิง 677,275.90                               

โคกโพธิ์ ทุงพลา 623,605.39                               
ปากลอ 592,851.38                               
ควนโนรี 615,720.16                               
ชางไหตก 647,800.27                               
ทรายขาว 608,756.36                               
ปาบอน 635,513.73                               
มะกรูด 568,662.48                               
โคกโพธิ์ 564,714.23                               
บางโกระ 640,539.17                               
ทาเรือ 594,832.67                               
นาประดู 595,135.54                               
นาเกตุ 575,676.19                               

แมลาน แมลาน 637,847.06                               
ปาไร 603,494.44                               
มวงเตี้ย 602,842.87                               

หนองจิก ดาโตะ 663,167.96                               
ลิปะสะโง 652,641.46                               
บางตาวา 641,884.69                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 40

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ทากําชํา 598,925.76                               
ปุโละปุโย 587,924.67                               
ยาบี 636,237.51                               
คอลอตันหยง 614,642.02                               
ตุยง 587,246.06                               
ดอนรัก 620,575.11                               
บางเขา 598,566.09                               
เกาะเปาะ 732,879.69                               

ปะนาเระ บานกลาง 581,266.56                               
บานนอก 623,040.40                               
ควน 595,726.92                               
บานน้ําบอ 610,844.24                               
ทาน้ํา 631,858.93                               
คอกกระบือ 763,695.29                               
พอมิ่ง 678,933.43                               
ทาขาม 737,241.68                               
ดอน 633,357.20                               

มายอ ลางา 603,375.27                               
กระหวะ 650,603.29                               
ปะโด 614,271.32                               
ตรัง 651,907.35                               
ลุโบะยิไร 557,167.58                               
กระเสาะ 643,723.77                               
สาคอบน 666,373.29                               
สะกํา 638,867.65                               
ถนน 643,900.45                               
เกาะจัน 619,439.15                               

ทุงยางแดง ตะโละแมะนา 661,706.58                               
ปากู 597,907.82                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 41

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

นํ้าดํา 663,495.66                               
พิเทน 572,494.06                               

สายบุรี เตราะบอน 567,563.14                               
บือเระ 677,810.07                               
กะดุนง 623,749.91                               
ตะบิ้ง 609,253.62                               
ปะเสยะวอ 573,276.20                               
แปน 619,902.86                               
ละหาร 622,885.01                               
มะนดังดาลํา 591,373.02                               
บางเกา 689,975.37                               

ไมแกน ไทรทอง 611,160.21                               
ดอนทราย 694,767.07                               
ตะโละไกรทอง 750,035.19                               

กะพอ กะรุบี 610,413.83                               
ตะโละดือรามัน 424,815.28                               
ปลองหอย 586,789.01                               

ยะหริ่ง จะรัง 631,791.66                               
ตันหยงดาลอ 644,830.33                               
สาบัน 716,268.56                               
ปยามุมัง 642,139.99                               
ราตาบันยัง 622,788.46                               
ตาแกะ 641,400.73                               
หนองแรต 645,434.86                               
ตาลีอายร 637,218.47                               
แหลมโพธิ์ 577,736.11                               
ตะโละกาโปร 566,661.26                               
ตะโละ 652,164.24                               
บาโลย 736,053.82                               

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต



หนาที่ 42

ที่ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถ่ิน จํานวนเงิน (บาท)

         บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
งวดท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตอหลัง 717,769.56                               
ยะรัง เขาตูม 772,111.91                               

กอลํา 595,621.71                               
คลองใหม 614,833.10                               
ปตูมุดี 579,635.71                               
ประจัน 566,454.42                               
เมาะมาวี 590,159.31                               
ยะรัง 593,238.72                               
วัด 609,833.99                               
ระแวง 630,011.36                               
สะดาวา 573,640.25                               
สะนอ 617,192.87                               
กระโด 625,414.54                               
ยามู 641,500.87                               
มะนังยง 631,273.34                               

101,668,691.65                       

ลงเว็บไซด แผนงวด3ป48/ ภาคใต


