


หมายเหตุ 1  ทรัพยส์ินเกิดจากเงินกู้

เลขที่ ลงวันที่
ส านักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล

ก่อสร้างอาคารศูนย์
อาหารอเนกประสงค์

30,000,000.00 1514/81/2558 12 มิถุนายน 2558 30,000,000.00 11/6/2568

ส านักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล

ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 24,500,000.00 1765/85/2560 7 มิถุนายน 2560 6,125,000.00 7/6/2570

36,125,000.00

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

ชือ่เจ้าหน้ี โครงการทีข่อกู้ จ านวนทีข่อกู้
สัญญากู้เงนิ

เงนิต้นค้างช าระ ปีสิน้สุดสัญญา

รวมทัง้สิน้

ทัง้น้ี องค์การปกครองส่วนท้องถิน่มียอดเงินทีไ่ด้รับอนุมัติให้กูเ้งินหรือท าสัญญากูเ้งินแล้วอยูร่ะหวา่งการรับเงิน จ านวน 18,375,000.00 บาท



หมายเหต ุ2  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด 309,267.89              
เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  914-1-00761-1 152,890,155.88        
ประเภทประจ า      914-2-02670-9 96,528,061.93          
ประเภทประจ า      914-2-03262-8 1,486,399.51            

ออมสิน ประเภทเผ่ือเรียก    0-2006491759-2 4,286,882.17            
ประเภทเผ่ือเรียก    0-5359000614-3 79,472.41                
ประเภทเผ่ือเรียก    3-0002822266-3 30,000,000.00          
ประเภทประจ า      3-4359001401-9 133,165,974.43        

418,746,214.22       

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561



ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561



หมายเหตุ 3  เจ้าหน้ีเงินกู้

เลขที่ ลงวันที่
ส านักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล

ก่อสร้างอาคารศูนย์
อาหารอเนกประสงค์

30,000,000.00 1514/81/2558 12 มิถุนายน 2558 30,000,000.00 11/6/2568

ส านักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล

ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 24,500,000.00 1765/85/2560 7 มิถุนายน 2560 6,125,000.00 7/6/2570

36,125,000.00

ทัง้น้ี องค์การปกครองส่วนท้องถิน่มียอดเงินทีไ่ด้รับอนุมัติให้กูเ้งินหรือท าสัญญากูเ้งินแล้วอยูร่ะหวา่งการรับเงิน จ านวน 18,375,000.00 บาท

รวมทัง้สิน้

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

สัญญากู้เงนิ
เงนิต้นค้างช าระ ปีสิน้สุดสัญญาจ านวนทีข่อกู้โครงการทีข่อกู้ชือ่เจ้าหน้ี



หมายเหต ุ4  รายละเอียดเงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 179,810.57              
เงินรับฝากกบท. 5 % 24,211.55                
เงินรับฝากประกันผลงาน 89,700.00                
เงินรับฝากประกันสัญญา 2,266,505.00            
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน 240,209.80              
เงินรับฝากประกันสังคม 198,211.00              
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 585,166.27              
เงินรับฝากค่าตรวจแบบ 10% 710.70                    
เงินรับฝากค่าปรับผิด พรบ. รักษาความสะอาด 3,600.00                  
เงินรับฝากเพือ่ซ่อมเเซม ร.5 14,625.50                
เงินรับฝากสปสช. 476,819.00              
เงินรับฝากค่ามัดจ าไฟฟ้า 200,000.00              

รวมทัง้สิ้น 4,279,569.39           

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก



หมายเหต ุ5 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ รักษาความ
สงบภายใน

เทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 3 ราย 21,000.00        21,000.00 0.00

งบประมาณ การรักษา
ความสงบ
ภายใน

เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศนว์งจรปดิ 560,000.00 -                 560,000.00

581,000.00 21,000.00      560,000.00
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 4 ราย 36,000.00        36,000.00 0.00

งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,เคร่ือง
ส ารองไฟ

50,200.00        49,600.00 600.00

86,200.00 85,600.00      600.00
งบประมาณ สร้างความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

ส่งเสริมและ
สนบัสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 1 ราย 9,000.00          9,000.00 0.00

9,000.00 9,000.00        0.00
งบประมาณ สาธารณสุข บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจร และ

วัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดต้ัง
100,000.00 99,840.00       160.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิ (CCTV) และอุปกรณ์
ต่างๆ พร้อมติดต้ัง

1,340,560.00 -                 1,340,560.00

รวมงานเทศกิจ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธวิาส
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

รวมงานบริหารทั่วไปบริหารงานคลัง



หมายเหต ุ5 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กฉีก
 ระหว่างชั้นที่ 1 กับชั้นใต้ดิน 
(ลานจอดรถ) พร้อมกั้นหอ้ง
คอนโทรลเคร่ืองปัม๊น้ าและบอ่
บ าบดัน้ าเสีย บริเวณอาคาร
ศูนย์อาหาร เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

76,000.00 -                 76,000.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในบริเวณฌาปนสถาน 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

750,000.00 -                 750,000.00

2,266,560.00 99,840.00      2,166,720.00
งบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
- 65,000.00        65,000.00 0.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

- 77,850.00        77,850.00 0.00

142,850.00 142,850.00     0.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏกิูล
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 14 
ราย

126,000.00       126,000.00 0.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏกิูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร หจก.พีเอสพีฯ 68,500.00        68,500.00 0.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏกิูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากรขนย้ายและ
ฝังกลบขยะ หจก.พีเอสพี ฯ

2,670,000.00    2,670,000.00 0.00

2,864,500.00 2,864,500.00  0.00

รวมงานบริการสาธารณสุข

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล



หมายเหต ุ5 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ เคหะและชุมชน บ าบดัน้ าเสีย รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 2,990,000.00    1,794,000.00 1,196,000.00
2,990,000.00 1,794,000.00  1,196,000.00

งบประมาณ ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

กีฬาและนนัทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร 62,601.00        62,601.00 0.00

62,601.00 62,601.00      0.00
งบประมาณ การศึกษา งานระดับก่อนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 2 ราย 19,680.00        19,680.00 0.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 505,613.40       505,613.40 0.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 912,294.32       912,294.32 0.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 186,653.26       186,653.26 0.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

183,000.00       183,000.00 0.00

1,807,240.98 1,807,240.98  0.00
งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 5 ราย 35,000.00        35,000.00 0.00

งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 17 
ราย

153,000.00       152,100.00 900.00

งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการ
ปฏบิติัราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 15 
ราย

180,000.00       178,800.00 1,200.00

รวมงานบ าบัดน้ าเสีย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



หมายเหต ุ5 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการ
ปฏบิติัราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 13 
ราย

195,000.00       194,500.00 500.00

563,000.00 560,400.00     2,600.00
งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

465,000.00       465,000.00 0.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 1,300,000.00 -                 1,300,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
อัฒจันทร์สนามฟุตซอล

510,000.00 -                 510,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการติดต้ังพื้นยาง
สังเคราะหส์นามแบดมินตัน

675,000.00 -                 675,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม

1,273,000.00 -                 1,273,000.00

4,223,000.00 465,000.00     3,758,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 1 ราย 9,000.00          9,000.00 0.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700.00 7,700.00         0.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 800 VA จ านวน 3 
เคร่ือง

8,400.00 8,400.00         0.00

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา



หมายเหต ุ5 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 3 เคร่ือง

66,000.00 66,000.00       0.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศนว์งจรปดิ 828,260.00 -                 828,260.00

919,360.00 91,100.00      828,260.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
จ้างเหมาบคุลากร 65,000.00        65,000.00 0.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร 78,000.00        78,000.00 0.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
จ้างเหมาบคุลากร 90,000.00        90,000.00 0.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 1 ราย 9,000.00          9,000.00 0.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง

บริการ
จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 14 
ราย

98,000.00        98,000.00 0.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

 สวนร่ืนอรุณ
14,830,000.00 -                 14,830,000.00

15,170,000.00 340,000.00     14,830,000.00
งบประมาณ การพาณิชย์ โรงฆา่สัตว์ ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารกักสัตว์ 

เพื่อคัดกรองโรคติดต่อพร้อมร้ัว
ตาข่ายรอบบริเวณ

500,000.00 -                 500,000.00

500,000.00 -               500,000.00
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างซุ้มประดับ

พระบรมฉายาลักษณ์หนา้
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

100,000.00 -                 100,000.00

100,000.00 -               100,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น โครงการจัดซ้ือซุ้มถวาย

ดอกไม้จันทน ์พร้อมติดต้ัง
295,000.00       295,000.00 0.00

295,000.00 295,000.00     0.00

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รวมงานสวนสาธารณะ

รวมงานไฟฟ้าถนน

รวมงานบริหารทั่วไป

รวมงานโรงฆ่าสัตว์



หมายเหต ุ5 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

32,580,311.98 8,638,131.98  23,942,180.00
งบประมาณ

ค้างจ่าย
เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏกิูล
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบบ าบดั
ส่ิงปฏกิูลโครงการตามแนว
พระราชด าริ

8,560,000.00 2,568,000.00   5,992,000.00

8,560,000.00 2,568,000.00  5,992,000.00
งบประมาณ

ค้างจ่าย
สร้างความ

เข้มแข็งชุมชน
ส่งเสริมและ

สนบัสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปดิ 398,500.00 -                 398,500.00

398,500.00 -               398,500.00
8,958,500.00 2,568,000.00  6,390,500.00

41,538,811.98 11,206,131.98 30,332,680.00
รวมแหล่งเงินงบประมาณค้างจ่ายทั้งหมด

รวมงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

รวมทั้งสิน้

รวมแหล่งเงินงบประมาณทั้งหมด

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล



หมายเหต ุ8  เงินสะสม

เงินสะสมที่สามารถน าไปใชไ้ด ้ยกมา ณ 1 ตลุาคม 2560 160,805,187.52  
เงินสะสม  1  ตลุาคม  2560 247,094,257.55   
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 64,496,978.03    

ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี 6,400.00            
311,597,635.58  

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 21,277,000.00    
เงินสะสม 31 มีนาคม 2561 290,320,635.58 

เงินสะสม 31 มนีาคม 2561 ประกอบดว้ย  
1. เงินฝาก ก.ส.ท. 84,561,521.12    
2. ลูกหนีภ้าษี 1,313,013.40      
3. ลูกหนีร้ายได้อื่นๆ 1,402,483.00      

เงินสะสมที่สามารถน าไปใชไ้ด้ 203,043,618.06 

หมายเหต ุในปงีบประมาณ 2561 ได้รับอนมุัติใหจ้่ายเงินสะสมที่อยุ่ระหว่างด าเนนิการจ านวน 38,232,800.00 บาท

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561



จ านวนประชากร
(คน)

จ านวนหมู่บ้าน
(แห่ง)

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายน้ า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 20

367,000.00 10,000 -

2. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบระบายน้ า 
ถนนรักษ์ชนะอุทิศ (ข้างวัดท่านแดง)

2,120,000.00 40,000 -

3. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบระบายน้ า 
ถนนทรายทอง 4 (ซอยข้างเซเว่น)

2,196,000.00 40,000 -

4. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบระบายน้ า 
ถนนรักษ์ชนะอุทิศ 2 (ภายในชุมชนสันติสุข)

1,398,000.00 25,000 -

5. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบระบายน้ า 
ถนนทรายทอง 3 (ซอยบ้านครูเสริม)

771,000.00 15,000 -

6. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ถนนเจริญเขต ซอย 17 (หมู่บ้านมะลิวัลย)์

287,000.00 10,000 -

7. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบระบายน้ า 
ถนนทรายทอง 4 ซอย 4

180,000.00 15,000 -

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหต ุ8  เงินสะสม
ผู้ทีไ่ดร้ับประโยชน์ จ านวนเงินสะสม

  ทีใ่ช ้(บาท)
หมายเหตุ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ
เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 13

ประเภทโครงการทีด่ าเนินการ จ านวน
(โครงการ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ



จ านวนประชากร
(คน)

จ านวนหมู่บ้าน
(แห่ง)

ผู้ทีไ่ดร้ับประโยชน์ จ านวนเงินสะสม
  ทีใ่ช ้(บาท)

หมายเหตุประเภทโครงการทีด่ าเนินการ จ านวน
(โครงการ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายน้ า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 19

1,872,000.00 40,000 -

9. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายน้ า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 4/1

1,002,000.00 30,000 -

10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.   
ถนนทรายทอง 1 ซอย 1

2,324,000.00 30,000 -

11. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบ
ระบายน้ า ถนนทรายทอง 1 ซอย 3

3,650,000.00 30,000 -

12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  ถนนวงศ์วิวัฒน์ 2,442,000.00 25,000 -
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.  พร้อมระบบ

ระบายน้ า ถนนเจริญเขต ซอย 4
2,668,000.00 30,000 -

21,277,000.00 340,000 -

 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวมทัง้สิ้น


