




ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอสุไหงโก-ลก  จงัหวัดนราธิวาส  มีพื้นที่ทั้งหมด 22.50 ตร.กม. 

มีประชากรทั้งส้ิน 41,501 คน แยกเป็นเพศชาย 19,640 คน  เพศหญิง 21,861 คน มีครัวเรือนทั้งหมด  12,668 
ครัวเรือน  

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพื่อจดัท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ

  กระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจดัท าทะเบียน และรายงานการเงินของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมือ่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558  และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวขอ้ง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส
งบแสดงฐานะทางการเงิน

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560



หมายเหตุ 2  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

30,000,000.00

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชือ่เจ้าหน้ี โครงการทีข่อกู้ จ านวนทีข่อกู้
สัญญากู้เงนิ

เงนิต้นค้างช าระ ปีสิน้สุดสัญญา

รวมทัง้สิน้

ทัง้น้ี องค์การปกครองส่วนท้องถิน่มียอดเงินทีไ่ด้รับอนุมัติให้กูเ้งินหรือท าสัญญากูเ้งินแล้วอยูร่ะหวา่งการรับเงิน จ านวน 0.00 บาท



หมายเหต ุ3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  914-1-00761-1 121,489,137.08        

ประเภทประจ า      914-2-02670-9 95,520,014.08          
ประเภทประจ า      914-2-03262-8 1,483,035.25            

ออมสิน ประเภทเผ่ือเรียก    0-2006491759-2 4,009,068.48            
ประเภทเผ่ือเรียก    0-5359000614-3 79,324.45                
ประเภทเผ่ือเรียก    3-0003198503-3 30,000,000.00          
ประเภทประจ า      3-4359001401-9 133,165,974.43        

385,746,553.77       

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



หมายเหต ุ4  ลูกหน้ีเงินยืม

ล าดับที่ ชื่อลูกหน้ีเงนิยืม / โครงการที่ขอยืม สัญญาเลขที่ เงนิทดรองจ่าย หมายเหตุ

โครงการอบรมพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังใหเ้ล่ือนสู่วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 เพิ่มเติม รุ่นที่ 8

1 นางสาวนาดตยา   หวังดี B00130/60 13,262.50 ฎ.4443/60
2 นายกนกพัทธ์      สุกอินทร์ B00131/60 12,963.50 ฎ.4444/60
3 นางวลัยภรณ์       โอราสะมันนี B00132/60 13,442.50 ฎ.4445/60
4 นายพงษ์ศิรินทร์   ขอบข า B00133/60 12,968.75 ฎ.4446/60
5 นายอัฟฟันดี       เจ๊ะมะ B00135/60 12,930.00 ฎ.4447/60
6 นางรูฮานา         นิและ B00134/60 12,930.00 ฎ.4448/60
7 นางสาวซูรีญานี   สาและ B00126/60 14,070.00 ฎ.4449/60
8 นายสะมาแอ      วาจิ B00127/60 13,970.00 ฎ.4450/60

รวม 106,537.25

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



หมายเหต ุ5 รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 572,000.00                     

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครู 373,506.60                     

เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครู 2,598,870.65                  

รวม 3,544,377.25                

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2560



หมายเหตุ 6  ลูกหน้ีค่าภาษี

ประเภทลูกหน้ี ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ลูกหนี้ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 2556 1 15,000.00

2557 9 78,000.00

2558 27 219,818.00

2559 49 361,839.00

2560 93 521,637.00

รวม 179 1,196,294.00 -

ลูกหนี้ภาษบี ารุงทอ้งที่ 2556 68 22,460.00 95% =  21,337.00

2557 76 28,333.00 95% =  26,916.35

2558 132 33,548.00 95% =  31,870.60

2559 332 52,548.00 95% =  49,920.60

2560 791 78,684.00 95% =  74,749.80

รวม 1,399 215,573.00 204,794.35

ลูกหนี้ภาษปีา้ย 2556 1 1,520.00

2557 7 9,874.00

2558 11 11,940.00

2559 16 48,560.00

2560 23 45,628.00

รวม 58 117,522.00 -

รวมทั้งสิ้น 1,636 1,529,389.00 -

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่29 กันยายน 2560



หมายเหตุ 7  ลูกหน้ีค่าภาษี

ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าเช่า) 2558 16 142,890.00

2559 46 360,960.00

2560 165 1,759,832.00

227 2,263,682.00

ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าใบอนุญาตประกอบกิจ)2558 18 13,700.00

2559 33 39,750.00

2560 57 89,150.00

รวม 108 142,600.00

รวมทั้งสิ้น 335 2,406,282.00

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่30 กันยายน 2560

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก



หมายเหตุ 6  ลูกหน้ีค่าภาษี

ประเภทลูกหน้ี ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ลูกหนี้ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 2556 1 15,000.00

2557 9 78,000.00

2558 27 219,818.00

2559 52 361,839.00

2560 92 521,637.00

รวม 181 1,196,294.00 -

ลูกหนี้ภาษบี ารุงทอ้งที่ 2556 362 22,460.00 95% =  21,337.00

2557 378 28,333.00 95% =  26,916.35

2558 418 33,548.00 95% =  31,870.60

2559 485 52,548.00 95% =  49,920.60

2560 795 78,684.00 95% =  74,749.80

รวม 2,438 215,573.00 204,794.35

ลูกหนี้ภาษปีา้ย 2556 1 1,520.00

2557 3 9,874.00

2558 8 11,940.00

2559 9 48,560.00

2560 23 45,628.00

รวม 44 117,522.00 -

รวมทั้งสิ้น 2,663 1,529,389.00 -

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2560



หมายเหตุ 7  ลูกหน้ีค่าภาษี

ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าเช่า) 2558 16 142,890.00

2559 46 360,960.00

2560 165 1,759,832.00

227 2,263,682.00

ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าใบอนุญาตประกอบกิจ)2558 18 13,700.00

2559 33 39,750.00

2560 57 89,150.00

รวม 108 142,600.00

รวมทั้งสิ้น 335 2,406,282.00

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2560



หมายเหต ุ8  รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ

ล าดับที่ ชื่อผู้ยืม / โครงการที่ขอยืม สัญญาเลขที่ เงนิทดรองจ่าย หมายเหตุ

โครงการอบรมพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังใหเ้ล่ือนสู่วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 เพิ่มเติม รุ่นที่ 8

1 นางสาวนาดตยา   หวังดี B00130/60 13,262.50 ฎ.4443/60
2 นายกนกพัทธ์      สุกอินทร์ B00131/60 12,963.50 ฎ.4444/60
3 นางวลัยภรณ์       โอราสะมันนี B00132/60 13,442.50 ฎ.4445/60
4 นายพงษ์ศิรินทร์   ขอบข า B00133/60 12,968.75 ฎ.4446/60
5 นายอัฟฟันดี       เจ๊ะมะ B00135/60 12,930.00 ฎ.4447/60
6 นางรูฮานา         นิและ B00134/60 12,930.00 ฎ.4448/60
7 นางสาวซูรีญานี   สาและ B00126/60 14,070.00 ฎ.4449/60
8 นายสะมาแอ      วาจิ B00127/60 13,970.00 ฎ.4450/60

รวม 106,537.25

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



หมายเหต ุ9 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ รักษาความสงบ
ภายใน

เทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 3 ราย 21,000.00

งบประมาณ การรักษาความ
สงบภายใน

เทศกิจ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศนว์งจรปดิ 560,000.00

581,000.00
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 4 ราย 36,000.00
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000.00
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 6,200.00

86,200.00
งบประมาณ สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน
ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 1 ราย 9,000.00

9,000.00
งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจร และวัสดุอุปกรณ์ 

พร้อมติดต้ัง
100,000.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 
(CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดต้ัง

1,340,560.00

รวมงานเทศกิจ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธวิาส
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รวมงานบริหารทั่วไปบริหารงานคลัง



หมายเหต ุ9 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการติดต้ังตะแกรงเหล็กฉีก ระหว่างชั้นที่
 1 กับชั้นใต้ดิน (ลานจอดรถ) พร้อมกั้นหอ้ง
คอนโทรลเคร่ืองปัม๊น้ าและบอ่บ าบดัน้ าเสีย 
บริเวณอาคารศูนย์อาหาร เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก

76,000.00

งบประมาณ สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภมูิทัศนภ์ายในบริเวณ
ฌาปนสถาน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

750,000.00

2,266,560.00
งบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ - 65,000.00
งบประมาณ สาธารณสุข บริการสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ - 77,850.00

142,850.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏกิูล
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 14 ราย 126,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏกิูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร หจก.พีเอสพี เอ็นยิเนยีร่ิง 68,500.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏกิูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากรขนย้ายและฝังกลบขยะ 
หจก.พีเอสพี เอ็นยิเนยีร่ิง

2,670,000.00

2,864,500.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน บ าบดัน้ าเสีย รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 2,990,000.00

2,990,000.00
งบประมาณ ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

กีฬาและนนัทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร 62,601.00

62,601.00

รวมงานบริการสาธารณสุข

รวมงานบ าบัดน้ าเสีย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล



หมายเหต ุ9 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ การศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 2 ราย 19,680.00

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 505,613.40

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 912,294.32

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) - 186,653.26

งบประมาณ การศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

183,000.00

1,807,240.98
งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 5 ราย 35,000.00
งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 17 ราย 153,000.00
งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติั

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 15 ราย 180,000.00

งบประมาณ การศึกษา ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิติั
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 13 ราย 195,000.00

563,000.00
งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 465,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 1,300,000.00

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั



หมายเหต ุ9 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์สนาม
ฟุตซอล

510,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการติดต้ังพื้นยางสังเคราะหส์นาม
แบดมินตัน

675,000.00

งบประมาณ การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1,273,000.00

4,223,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 1 ราย 9,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

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

7,700.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 800 VA
 จ านวน 3 เคร่ือง

8,400.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
 แบบที่ 1 จ านวน 3 เคร่ือง

66,000.00

งบประมาณ เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศนว์งจรปดิ 828,260.00

919,360.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร 65,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร 78,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร 90,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 1 ราย 9,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบคุลากร จ านวน 14 ราย 98,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา



หมายเหต ุ9 รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ เคหะและชุมชน สวนสาธารณะ ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์สวนร่ืนอรุณ 14,830,000.00

15,170,000.00
งบประมาณ การพาณิชย์ โรงฆา่สัตว์ ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารกักสัตว์ เพื่อคัดกรอง

โรคติดต่อพร้อมร้ัวตาข่ายรอบบริเวณ
500,000.00

500,000.00
งบประมาณ บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้างซุ้มประดับพระบรมฉายา

ลักษณ์หนา้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
100,000.00

100,000.00
งบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น โครงการจัดซ้ือซุ้มถวายดอกไม้จันทน ์พร้อม

ติดต้ัง
295,000.00

295,000.00
32,580,311.98

งบประมาณค้างจ่าย เคหะและชุมชน ก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏกิูล

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัส่ิงปฏกิูล
โครงการตามแนวพระราชด าริ

8,560,000.00

8,560,000.00
งบประมาณค้างจ่าย สร้างความ

เข้มแข็งชุมชน
ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปดิ 398,500.00

398,500.00
8,958,500.00

41,538,811.98
รวมแหล่งเงินงบประมาณค้างจ่ายทั้งหมด

รวมงานสวนสาธารณะ

รวมงานไฟฟ้าถนน

รวมงานบริหารทั่วไป

รวมงานโรงฆ่าสัตว์

รวมงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

รวมทั้งสิน้

รวมแหล่งเงินงบประมาณทั้งหมด

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล



หมายเหต ุ10  รายละเอียดเงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 174,290.99              
เงินรับฝากภาษีบ ารุงท้องที ่5 % 7,977.89                  
เงินรับฝากประกันสัญญา 2,290,275.80            
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 1,598,158.00            
เงินรับฝากค่าประกันอัคคีภัย 24,104.57
เงินรับฝากค่าปรับผิด พรบ. รักษาความสะอาด 2,800.00
เงินรับฝากเพือ่ซ่อมเเซม ร.5 14,625.50
เงินรับฝากสปสช. 629,372.00

รวมทัง้สิ้น 4,741,604.75           

ณ  วันที่  30  กันยายน  2560
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก



หมายเหตุ 11  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

30,000,000.00รวมทัง้สิน้

ทัง้น้ี องค์การปกครองส่วนท้องถิน่มียอดเงินทีไ่ด้รับอนุมัติให้กูเ้งินหรือท าสัญญากูเ้งินแล้วอยูร่ะหวา่งการรับเงิน จ านวน 0.00 บาท

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

สัญญากู้เงนิ
เงนิต้นค้างช าระ ปีสิน้สุดสัญญาจ านวนทีข่อกู้โครงการทีข่อกู้ชือ่เจ้าหน้ี



หมายเหตุ 12  เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2559 235,371,735.35    
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 33,220,508.27

   หกั 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 8,305,127.07

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหกัทุนส ารองเงินสะสม 24,915,381.20      
รับคืนจากรายจ่ายค้างจ่าย 228,190.00          
รับคืนเงินสะสม 237,621.00          

หัก จ่ายขาดเงินสะสม (13,654,170.00)     
รับเงินลูกหนีร้ายได้อืน่เข้าเงินรายได้ (4,500.00)            11,722,522.20     

247,094,257.55  

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย  
1. เงินฝาก ก.ส.ท. 82,324,427.68     
2. ลูกหนีค่้าภาษี 1,518,610.35       
3. ลูกหนีร้ายได้อื่นๆ 2,446,032.00       
4. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 160,805,187.52  

247,094,257.55  

ทั้งน้ีในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหวา่งด าเนินการจ านวน 24,393,000.00 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ  12

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2560



รายละเอียดแนบทา้ยหมายเหตุ 12  เงินสะสม
วันที่จ่าย หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

8 ม.ีค. 60 ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 20,640.00 - 20,640.00 -
7 ม.ีค. 60 ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 7,530.00 - 7,530.00 -

28,170.00 - 28,170.00 -

3 ส.ค. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. พร้อม
ระบบระบายน้ า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/6

1,135,000.00 1,135,000.00 1,135,000.00 -

4 ก.ค. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. ภายใน
ชุมชนล้อแม็ค

1,042,000.00 1,042,000.00 1,042,000.00 -

8 ม.ิย. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. 
ถนนทรายทอง 2 เชื่อม ถนนทรายทอง 4

853,000.00 853,000.00 853,000.00 -

7 พ.ย. 59 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า
ถนนประชาวิวัฒน์ (แยกสมาคมไหลหล า)

120,000.00 120,000.00 120,000.00 -

11 พ.ย. 59 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. พร้อม
ระบบระบายน้ า ถนนเจริญเขต  ซอย 17 
(หมู่บา้นมะลิวัลย)์

2,780,000.00 2,780,000.00 2,780,000.00 -

20 ม.ค. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. พร้อม
ระบบระบายน้ า ถนนเจริญเขต  ซอย 9

2,326,000.00 2,325,000.00 2,325,000.00 1,000.00

เทศบาลเมืองสไุหงโก-ลก
หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิ้นสดุ วันที ่30 กันยายน 2560

รวม



รายละเอียดแนบทา้ยหมายเหตุ 12  เงินสะสม
วันที่จ่าย หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
ก่อหน้ีผูกพัน เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

16 ก.พ. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. พร้อม
ระบบระบายน้ า ถนนทรายทอง 1 ซอย 1

2,363,000.00 2,363,000.00 2,363,000.00 -

28 ส.ค. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ

975,000.00 973,000.00 973,000.00 2,000.00

20 ก.ย. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. พร้อม
ระบบระบายน้ า ถนนประชาวิวัฒน์ 
ข้างโรงฆ่าสัตว์

556,000.00 555,000.00 555,000.00 1,000.00

28 พ.ย. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. 
ถนนทรายทอง 4 ซอย 5 (ทางเข้าอุทยาน-
ผ้าปาเตะ)

46,000.00 46,000.00 46,000.00 -

28 พ.ย. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. 
ถนนทรายทอง 4 ซอย 10

61,000.00 61,000.00 61,000.00 -

28 พ.ย. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8 (ซอยปลัดสมบติั)

505,000.00 504,000.00 504,000.00 1,000.00

6 ก.ย. 60 ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนคสล. 
ถนนรักษช์นะอุทศิ (ข้างวัดทา่นแดง)

870,000.00 869,000.00 869,000.00 1,000.00

13,632,000.00 13,626,000.00 13,626,000.00 6,000.00
13,660,170.00 13,626,000.00 13,654,170.00 6,000.00รวมจ่ายทั้งสิ้น

รวม



จ่ายจากเงินรายได้
ครุภัณฑ์ = 1,341,346.46
รายจ่ายอื่น = 2,990,000.00
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง = 6,850,900.00

รวม = 11,182,246.46

จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
ครุภัณฑ์ = 11,535,969.61
เงินอุดหนุน = 1,191,408.58
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง = 31,661,200.00

รวม = 44,388,578.19

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ครุภัณฑ์ = 385,600.00

รวม = 385,600.00
รวมทัง้สิ้น = 55,956,424.65

ณ วันที ่30 กันยายน 2560
ค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิ และสิ่งก่อสร้าง

เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก



ครุภัณฑ์ (จ่ายจากรายได)้ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน

- โต๊ะหมู่บูชา = 15,000.00

- โต๊ะไม้ = 100,000.00

รวม = 115,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ = 50,200.00

รวม = 50,200.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด = 1,050,000.00

รวม = 1,050,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ = 126,146.46

รวม = 126,146.46

รายจ่ายอ่ืน (จ่ายจากรายได)้ 

- จ้างทีป่รึกษาระบบบ าบัดน้ าเสีย = 2,990,000.00

รวม = 2,990,000.00



ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากรายได)้ 
- ซ่อมแซมห้องออกก าลังกาย = 83,000.00

- ซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์ = 181,000.00

- ซ่อมแซมศาลาสนามกีฬามหาราช = 41,900.00

- ซ่อมแซมอาคารบานบุรี = 465,000.00

- ซ่อมแซมโรงอาหาร ท 4 = 101,000.00

- ก่อสร้างหลังคาหลุมอัฒจันทร์ สนามฟุตซอล = 510,000.00
- ติดต้ังพืน้ยางสังเคราะห์สนามแบดมินตัน = 675,000.00

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม = 1,273,000.00

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนร่ืนอรุณ = 2,095,000.00

- สร้างซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์ = 100,000.00

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณฌาปนสถานเทศบาล = 750,000.00

- ก่อสร้างอาคารกักสัตว์ = 500,000.00

- ติดต้ังตะแกรงเหล็กฉีก = 76,000.00
รวม = 6,850,900.00

รวมทัง้สิ้น = 11,182,246.46



ครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน

- เก้าอี้บาร์สูง = 3,000.00

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร = 120,000.00

- ตู้ไม้ = 1,500.00

- เก้าอี้ = 1,300.00

- ตู้เหล็ก = 14,400.00

- เคร่ืองโทรศัพท์ = 2,400.00

- เคร่ืองปรับอากาศ = 84,000.00

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ = 22,000.00

- เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ = 6,200.00

- เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED Colour = 11,800.00

- เก้าอี้ท างาน = 17,000.00

- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ = 44,000.00

- ตู้เหล็กชนิด 2 บาน = 7,400.00

- โต๊ะโฟเมก้าขาวพับได้ = 61,600.00

- เคร่ืองโทรสาร = 14,600.00

รวม = 411,200.00

ครุภัณฑ์การศึกษา

- โต๊ะเก้าอี้ครู = 183,250.00

- โต๊ะโฟเมก้า = 53,750.00

รวม = 237,000.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- รถบรรทุก 6 ล้อ = 1,255,000.00

- รถบรรทุกขยะ = 3,790,000.00

รวม = 5,045,000.00



ครุภัณฑ์การเกษตร

- เคร่ืองพ่นหมอกควัน = 59,000.00

รวม = 59,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- กล้องวงจรปิด = 850,560.00

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด = 2,128,260.00

- เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า = 57,500.00

- เคร่ืองบันทึกเสียง = 4,990.00

- เคร่ืองขยายเสียง = 18,600.00

รวม = 3,059,910.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- ชุดขยายเสียง = 88,400.00

รวม = 88,400.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ตู้เย็น 2 ประตู = 9,400.00

รวม = 9,400.00

ครุภัณฑ์กีฬา

- ชุดสนามเด็ก = 490,000.00

รวม = 490,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ = 374,200.00

- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ = 22,700.00

- เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก = 16,200.00

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ = 16,000.00

- เคร่ืองส ารองไฟ = 29,200.00

รวม = 458,300.00



ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ = 295,000.00

รวม = 295,000.00

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ = 1,382,759.61

รวม = 1,382,759.61

รวมทัง้สิ้น = 11,535,969.61

เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

- เงินอุดหนุนศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ = 100,000.00

- เงินอุดหนุนไฟฟ้าสาธารณะ = 671,408.58
- เงินอุดหนุน อสม. = 420,000.00

รวม = 1,191,408.58

ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

- มุมหลังคาเมทัลชีท = 690,000.00

- ซ่อมอาคารเวทีสวนสิรินธร = 29,000.00

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนร่ืนอรุณ = 12,735,000.00

- ปรับปรุงห้องประชุม = 83,000.00

- ปรับปรุงห้องออกก าลังกาย - ร้ัวแบดมินตัน = 260,000.00

- ปรับปรุงห้องสมุด ท.3 = 495,000.00

- ปรับระบบไฟฟ้าอาคารโรงยิม ท.4 = 200,000.00

- โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาไทย = 2,805,000.00

- โครงการติดต้ังกันสาด = 198,000.00

- โครงการติดต้ังกันสาดอาคารบุษราคัม = 100,000.00

- โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารไพลิน ท.4 = 96,000.00

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารชงโค + อาคารโยทะกา ท.3 = 474,000.00

- ปรับปรุงอาคารปาริชาต กับอาคารวาสนา ท.3 = 350,000.00

- ปูกระเบือ้งข้างห้องอนุบาล ท.2 = 63,000.00

- ปรับปรุงสนามเปตอง ท.2 = 17,000.00

- โครงการสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ท.2 = 38,000.00



ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

- ปรับปรุงอาคารเรียนบุษราคัม ท.4 = 888,000.00

- โครงสร้างหอประชุม ท.1 = 1,983,000.00

- ซ่อมแซมอาคารปาริชาติ = 196,000.00

- ซ่อมแซมอาคารภายใน ท.2 = 195,000.00

- ซ่อมแซมอาคารไพลิน ท.4 = 200,000.00

- ซ่อมแซมห้องน้ า = 183,000.00

- ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ = 250,000.00

- ก่อสร้างทีท่ าการชุมชนอริศรา = 1,383,000.00

- ปรับปรุงศูนย์อาหารเทศบาล = 5,795,000.00

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ = 1,520,000.00

- เปล่ียนประตูม้วน = 25,200.00
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารซ่อมบ ารุง = 410,000.00

รวม = 31,661,200.00

รวมทัง้สิ้น = 44,388,578.19

ครุภัณฑ์ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
- ครุภัณฑ์การศึกษา (อุปกรณ์เทคโนโลยี) = 385,600.00

รวม = 385,600.00


