




 

 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

        
ข้อมูลทั่วไป             

                         เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นเทศบาลขนาดกลาง เดิมคือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะจันทร์ จัดตั้งเมื่อ 
วันที่ 2 มีนาคม 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ยกฐานะเป็นเทศบาลเเละเปลี่ยนช่ือเป็น เทศบาลเมืองปรกฟ้า          
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนเกาะจันทร์-ปรกฟ้า ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากอ าเภอเกาะจันทร์ประมาณ  
7 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ มีเขตการปกครองท้ังหมด 14 ชุมชน ดังนี้ 
      
      ชุมชนย่อยที่ 1 หมู่ 15 บ้านคลอง                   ชุมชนที่ 2 หมู่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด 
       ชุมชนย่อยที่ 3 หมู่ 3 บ้านสระตาพรหม            ชุมชนที่ 4 หมู่ 4 บ้านเจ็ดเนิน 
       ชุมชนย่อยที่ 5 หมู่ 5 บ้านโปร่งหนิ                  ชุมชนที่ 6 หมู่ 6 บ้านเนินทุ่ง 
       ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ 7 บ้านปรกฟ้า                   ชุมชนที่ 8 หมู่ 8 บ้านหนองเเฟบ 
       ชุมชนย่อยที่ 9 หมู่ 9 บ้านหนองยายหมาด         ชุมชนที่ 10 หมู่ 10 บ้านหนองมะนาว 
       ชุมชนย่อยที่ 11 หมู่ 11 บ้านเเปลง                  ชุมชนที่ 12 หมู่ 12 บ้านเขาวังเเก้ว 
       ชุมชนย่อยท่ี 13 หมู่ 13 บ้านเนินตะเเบก           ชุมชนที่ 14 หมู่ 14 บ้านโค้งประดู ่

ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 14,253 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น 9 เเห่ง ดังนี้ 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมเห็ด หมู่ 2        ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเขาสัตตพรหม หมู่ 3 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจด็เนิน หมู่ 4              ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเนินทุ่ง หมู่ 6 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า หมู่ 7               ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองยายหมาด หมู่ 9 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเเปลง หมู ่11               ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเขาวังเเก้ว หมู่ 12 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งประดู่ หมู่  14 

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

  1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 

                         การบันทึกบัญชีเพื่อจัดท างบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการ        
ที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 รายการเปดิเผยอื่นใด (ถ้ามี) 
 
 
 
 





       ปี 2561       ปี 2560

เงนิสด - 23,295.00          

       ปี 2561       ปี 2560

-

ประเภท ออมทรพัย์ เลขที ่981-2-95237-3

หมายเหตุ 3 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร

76,013,913.63

55,328,917.08

เงนิฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเกาะโพธิ ์

เงนิฝากธนาคาร

เงนิฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพนสันคิม

รวม

14,373,246.46

หมายเหตุ 4 รายได้จากรฐับาลค้างรบั

คา่เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 162,400.00

162,400.00รวม

ประเภท ออมทรพัย์   เลขที ่209-1-31008-5

ประเภท กระแสรายวนั  เลขที ่209-6-04069-8

เงนิฝากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนสันคิม

ประเภท ออมทรพัย์ เลขที ่01-153-2-24118-9

94,981,543.40

162,400.00

1,014,650.45

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

หมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

32,271,541.69

222,249.84

31,538,057.32

11,958,769.7825,004,179.86

275,200.00

รายรบั ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พรบ. ก าหนด 852,250.45



ลูกหน้ีคา่ภาษีบ ารุงทอ้งที่

ประเภท ประจ าปี จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ

ลูกหน้ีภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 2550 - - 17 599.74           

2551 33 1,489.30 35 1,622.32        

2552 51 2,678.60 56 3,287.38        

2554 12 492.20 14 654.36           

2555 30 1,333.30 39 1,757.98        

2556 57 2,784.90 69 3,524.88        

2557 34 805.85 44 1,158.52        

2558 66 2,424.10 89 4,340.55        

2559 106 5,625.95 162 9,599.46        

2560 222 17,309.40 466 37,964.94      

2561 - -

611 34,943.60 991 64,510.13      

หมายเหต ุ5

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ปี 2561 ปี 2560



ปี 2560

ลูกหน้ีคา่ขยะมลูฝอย 31,700.00

ลูกหน้ีคา่น ้าประปา 349,834.00

รวม 381,534.00

หมายเหตุ 6 ลูกหน้ีรายไดอ้ืน่ๆ ปี 2561

13,860.00

378,746.00

392,606.00

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561



หมายเหตุ 7   รายจ่ายค้างจ่าย
แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ การศึกษา ระดับกอ่นวัย ค่าใช้สอย รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 41,400.00

เรียนและประถม ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ย (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 9 ศูนย)์
ศึกษา หมวดอื่น ๆ

เงินงบประมาณ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจา้งเหมาอกชนท าความสะอาด ประจ าเดือน กนัยายน 2561 22,860.00

เงินงบประมาณ การรักษาความ การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าซ่อมบ ารุงและปรับปรุงรถบรรทุกน้ า   หมายเลขทะเบียน 414,730.00

สงบภายใน สงบภายใน ครุภัณฑ์ 81-7014 ชบ
เงินงบประมาณ การพาณิชย์ งานกจิการประปา ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ ารุงและดูแลระบบประปา 25,400.00

ประจ าเดือน กนัยายน 2561
เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ ารุงรักษาสนามหญ้า 12,700.00

เกีย่วกบัเคหะและ สวนหย่อม และตัดหญ้า ประจ าเดือน กนัยายน 2561
ชุมชน

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 2,800,000.00

เกีย่วกบัเคหะและ ขนาด 100 แรงม้า 
ชุมชน

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย 686,500.00

และส่ิงกอ่สร้าง บ้านแปลง-หนองกนัเกรา ช่วงที่ 3 ชุมชนย่อยที่ 11 หมู่ที่ 11

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย 464,600.00

และส่ิงกอ่สร้าง ผู้ช่วยประทวน  ชุมชนย่อยที่ 15 
ยอดยกไป 4,468,190.00

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2561



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
ยอดยกมา 4,468,190.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย 686,500.00

และส่ิงกอ่สร้าง แยกไร่เสธ์-โค้งประดู่  ชุมชนย่อยที่ 14 

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย 686,500.00

และส่ิงกอ่สร้าง ห้วยโค้ง-อา่งกระพงษ์ ช่วงที่ 3 ชุมชนย่อยที่ 9

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณถนนสายหนองยางบน - 67,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง ไร่เกตุแกว้  ชุมชนย่อยที่ 5

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสายประชาร่วมใจ 2 185,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง ชุมชนย่อยที่ 2

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสายสระตาพรหม - 438,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง วัดทับบริบูรณ์ ช่วงที่ 1 ชุมชนย่อยที่ 3

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสาย 3245 - บ้านนาย 499,800.00

และส่ิงกอ่สร้าง ประสิทธิ ์ ชุมชนย่อยที่ 4

ยอดยกไป 7,030,990.00

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
ยอดยกมา 7,030,990.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนลูกรังบริเวณถนนสาย 3245-หนองยางบน  413,000.00
และส่ิงกอ่สร้าง ชุมชนยอ่ยที่ 4

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายประชาร่วมใจ 2 57,900.00
และส่ิงกอ่สร้าง ชุมชนยอ่ยที่ 2 

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนสาย 3245-บ้านนาย 105,900.00
และส่ิงกอ่สร้าง ประสิทธิ ์ ชุมชนยอ่ยที่ 4

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณถนน สาย 3245- 76,000.00
และส่ิงกอ่สร้าง บ้านนายประสิทธิ ์ ชุมชนยอ่ยที่ 4

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายปรกฟ้า - 57,900.00

และส่ิงกอ่สร้าง หนองหอย  ชุมชนย่อยที่ 7 

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณด้านหลัง 111,500.00

และส่ิงกอ่สร้าง โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด ชุมชน  9

ยอดยกไป 7,853,190.00

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
ยอดยกมา 7,853,190.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตบล็อกบริเวณด้านหลังส านัก 2,504,000.00
และส่ิงกอ่สร้าง งานเทศบาล  ช่วงที่ 2 ชุมชนยอ่ยที่ 7  

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาย 500,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง หลังวัดหนองชุมเห็ด ชุมชนย่อยที่ 2

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายหลังวัดหนองชุม 66,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง ชุมเห็ด ชุมชนย่อยที่ 2

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าบริเวณถนนสาย 20,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง บ้านแปลงไผ่  ชุมชนย่อยที่ 5 

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสายบ้านนายสุทธิ- 491,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง บ้านนายนาค  ชุมชนย่อยที่ 13 

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายบ้าน 284,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง นายสุทธ-ิบ้านนายนาค  ชุมชนย่อยที่ 13
ยอดยกไป 11,718,190.00

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
ยอดยกมา 11,718,190.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาย 71,000.00
และส่ิงกอ่สร้าง หนองมะนาว ซอย 5 ชุมชนยอ่ยที่ 10

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายเขาช่องแคบ  80,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง ชุมชนย่อยที่ 9 

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าบริเวณถนนสายทางเข้า 57,900.00

และส่ิงกอ่สร้าง ประปาหนองบอน ชุมชนย่อยที่ 9

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณถนนสายไร่ 250,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง เกตุแกว้-หนองไม้แกน่  ชุมชนย่อยที่ 5

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าบริเวณถนนสาย     102,700.00

และส่ิงกอ่สร้าง  ไร่เกตุแกว้-หนองไม้แกน่ ชุมชนย่อยที่ 5

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า จ านวน 2 จุด บริเวณถนนสาย 132,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง บ้านใหม่สันติสุข  ชุมชนย่อยที่ 8  
ยอดยกไป 12,411,790.00

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน



แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จ านวนเงิน
ยอดยกมา 12,411,790.00

เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนน 5,055,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง สายทับบริบูรณ์-สระตาพรหม  ชุมชนย่อยที่ 6
เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบริเวณถนนสายหน้า 187,000.00

และส่ิงกอ่สร้าง ตลาดปรกฟ้า ชุมชนย่อยที่ 7
เงินงบประมาณ เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดิน ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการกอ่สร้างป้ายพร้อมร้ัวบริเวณส านักงานเทศบาลเมือง 4,075,840.00

และส่ิงกอ่สร้าง ปรกฟ้า ชุมชนยอ่ยที่ 7 หมู่ที่ 7

รวม 21,729,630.00

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2561



            ปี 2561      ปี 2560

185,620.67 160,152.64

134,100.00 127,100.00

เงนิรบัฝากอืน่ ๆ -

10,011.29

826,133.00

181,582.00

1,495,947.93

190,969.00

รวมท ัง้สิน้ 1,202,348.13

คา่ใชจ้่ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที ่5%

เงนิประกนัการใชน้ ้า

เงนิรางวลัในการจดัเก็บภาษีส าหรบั อปท. 96,334.00

เงนิรบัฝากภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 61,371.46

เงนิรบัฝากประกนัสญัญา 724,922.00

หมายเหตุ 8 เงนิรบัฝาก

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี



หมายเหตุ 9  เงนิสะสม

เงนิสะสม 1 ตุลาคม 2560 47,144,081.57  38,819,689.24  

รายรบัสงูกวา่รายจา่ย 12,410,412.30 13,040,430.50 

หกั 25% ของรายรบัจรงิสงูกวา่รายจา่ยจรงิ 3,102,603.08   3,260,107.63   

บวก รบัจรงิสงูกวา่รายจา่ยจรงิหลงัหกัทุนส ารองเงนิสะสม 9,307,809.22   9,780,322.87 

รายจา่ยคา้งจา่ยคงเหลือ 1,220,231.13   1,001,789.00 

โอนเงนิเขา้บญัชีเงนิสะสม 60.00               63,280.00      

รบัเงนิคืนเงนิขา้มปี 59,285.00        95,700.46      

หกั จา่ยขาดเงนิสะสม 5,230,200.00-   5,357,185.35    2,616,700.00- 8,324,392.33    

เงนิสะสม 30 กนัยายน 2561 52,501,266.92  47,144,081.57  

เงนิสะสม 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ย

1. เงนิฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.               4,567,426.75    3,630,214.91    

2. ลูกหน้ีภาษี 34,943.60         64,510.13          

3. ลูกหน้ีคา่น ้าประปา                349,834.00       378,746.00        

4. ลูกหน้ีคา่ขยะมลูฝอย 31,700.00         13,860.00          

5.เงนิสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได ้               47,517,362.57  43,056,750.53  

52,501,266.92  47,144,081.57  

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 ไดร้บัอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิสะสมอยู่ระหวา่งด าเนนิการ จ านวน 416,000 บาทและจะเบกิจา่ยในปีงบประมาณถดัไป 

ตาม รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

ปี 2561 ปี 2560

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

รายการ



รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
ปีงบประมาณ 2560

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสายบ้านนางสมัย 33,000.00 30,800.00 30,800.00 - -
ชุมชนที่ 5 หมูท่ี่ 5

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บริเวณบ้านนายถวิลย์ 64,000.00 59,800.00 59,800.00 - -
เคนประทุม ชุมชนที่ 9 หมูท่ี่ 9

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว 79,700.00 73,800.00 73,800.00 - -
ซอย 7 ชุมชนที่ 12 หมูท่ี่ 12

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 17,000.00 12,600.00 12,600.00 - -
(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 2 หมูท่ี่ 2

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 103,000.00 75,600.00 75,600.00 - -
(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 3 หมูท่ี่ 3

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 166,000.00 122,000.00 122,000.00 - -
(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 4 หมูท่ี่ 4

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 182,000.00 133,500.00 133,500.00 - -
(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 5 หมูท่ี่ 5

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 82,000.00 60,400.00 60,400.00 - -
(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 7 หมูท่ี่ 7

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 116,700.00 85,700.00 85,700.00 - -
(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 9 หมูท่ี่ 9

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 140,800.00 103,000.00 103,000.00 - -
(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 10 หมูท่ี่ 10

ยอดยกไป 984,200.00 757,200.00 757,200.00 - -

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2561

ประเภทหมวด ยังไม่ได้ก่อหนี้คงเหลือเบิกจ่ายแล้วก่อหนี้ผูกพันโครงการ



จ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

ยอดยกมา 984,200.00 757,200.00 757,200.00 - -
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 129,500.00 95,000.00 95,000.00 - -

(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 11 หมูท่ี่ 11
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 85,800.00 63,000.00 63,000.00 - -

(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 12 หมูท่ี่ 12
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 34,000.00 25,200.00 25,200.00 - -

(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 13 หมูท่ี่ 13
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ 99,500.00 73,000.00 73,000.00 - -

(บริเวณถนนในหมู่) ชุมชนที่ 14 หมูท่ี่ 14
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (บริเวณบ้านห้วยโค้ง) 88,000.00 82,200.00 82,200.00 - -

ชุมชนที่ 9 หมูท่ี่ 9
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนน้ าล้น คสล. (ถนนสายปรกฟ้า - หนอง 499,000.00 466,300.00 466,300.00 - -

 แสง) ชุมชนที่ 4 หมูท่ี่ 4
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแรงดัน (บริเวณส่ีแยก- 572,000.00 543,000.00 543,000.00 - -

หนองหอย) ชุมชนที่ 4 หมูท่ี่ 4
รวม 2,492,000.00 2,104,900.00 2,104,900.00 - -

รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2560 2,492,000.00 2,104,900.00 2,104,900.00 - -

ปีงบประมาณ 2561
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ ากัดเซาะ 61,000.00 61,000.00 61,000.00 - -

(บริเวณถนนสายโค้งประดู่-เจ็ดเนิน) หมูท่ี่ 5

ยอดยกไป 61,000.00 61,000.00 61,000.00 - -

คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2561



จ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

ยอดยกมา 61,000.00 61,000.00 61,000.00 - -
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  (บริเวณถนนสายสองหนอง 66,000.00 66,000.00 66,000.00 - -

 1/1) หมูท่ี่ 5
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว 69,000.00 69,000.00 69,000.00 - -

ซอย 7) หมูท่ี่ 12
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางที่ถูกน้ ากัดเซาะ  (บริเวณทางเข้า 72,000.00 72,000.00 72,000.00 - -

ส านักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า) หมูท่ี่ 7
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. (บริเวณถนนสายบ้าน 186,000.00 186,000.00 186,000.00 - -

นายไสว) หมูท่ี่ 5
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (บริเวณถนนสายเนินทุ่ง 57,700.00 57,700.00 57,700.00 - -

ซอย 6) หมูท่ี่ 6
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (บริเวณถนนสายบ้านนาย 103,000.00 103,000.00 103,000.00 - -

ชาติ) หมูท่ี่ 4
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบเกล่ียหลุมบ่อ (บริเวณถนน 1,262,600.00 1,262,600.00 1,262,600.00 - -

สายภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า) หมูท่ี่ 2 - หมูท่ี่ 15
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายทองใบ เตยอ่อน 583,700.00 548,000.00 548,000.00 - -

หมูท่ี่ 4
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดสัตตพรหม หมูท่ี่ 3 500,000.00 500,000.00 500,000.00 - -

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า บริเวณถนนสายเขาช่องแคบ - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - -
อ่างกระพง 2 จุด ชุมชนที่ 9 หมูท่ี่ 9

ยอดยกไป 3,081,000.00 3,045,300.00 3,045,300.00 - -

ยังไม่ได้ก่อหนี้

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่ 30 กันยายน 2561

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ



จ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

ยอดยกมา 3,081,000.00 3,045,300.00 3,045,300.00 - -
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   บริเวณบ้านนายประเสริฐ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 - -

ค าตัน หมูท่ี่ 3
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   สายบ้านนายบุญชัย กังเกษตร 416,000.00 - - 416,000.00 416,000.00

ชุมชนที่ 6

รวม 3,577,000.00 3,125,300.00 3,125,300.00 416,000.00 416,000.00
รวมเงินสะสมปีงบประมาณ 2561 3,577,000.00 3,125,300.00 3,125,300.00 416,000.00 416,000.00

รวมเงินสะสมทีจ่่ายในปีงบประมาณ  2561  ทัง้สิน้ 6,069,000.00 5,230,200.00 5,230,200.00 416,000.00 416,000.00

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2561

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน







หมายเหตุ 10 เงินทนุส ารองเงินสะสม
ป ี2561

จ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ

- - - - - - 24,694,602.70 -

- - - 24,694,602.70 -

ป ี2560
จ านวนเงินที่ได้รับ

อนุมัติ
- - - - - - 21,591,999.62 -

- - - 21,591,999.62 -

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

รวม

รวม

หมวด ประเภท โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน

ประเภทหมวด

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ส าหรับป ีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ยังไม่ได้ก่อหนี้คงเหลือเบิกจ่ายแล้วก่อหนี้ผูกพันโครงการ



บริหารงาน การรักษา เคหะ สร้าง การ การ
งาน ความสงบ และ ความ ศาสนา พาณิชย์
ทัว่ไป ภายใน ชุมชน เข้มแข็ง วัฒนธรรม

ของชุมชน และ
นันทนาการ

รายจ่าย
งบบคุลาการ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 3,993,120.00 3,993,120.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินงบประมาณ 6,882,448.00 817,604.00 3,068,538.00 1,284,360.00 2,739,700.00 120,000.00 14,912,650.00
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 235,401.75 40,150.00 42,320.00 137,330.00 455,201.75

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,340,556.88 268,540.00 1,520,772.00 1,007,640.58 434,505.78 57,508.00 327,882.50 540,880.00 5,498,285.74
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 631,692.06 180,512.00 2,677,148.60 280,017.00 695,600.10 30,794.00 693,299.75 5,189,063.51
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 623,847.46 14,646.00 4,708.00 4,066.23 2,535,250.53 3,182,518.22

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ เงินงบประมาณ 77,500.00 454,730.00 65,971.50 42,200.00 2,800,000.00 166,920.00 3,607,321.50
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เงินงบประมาณ 17,206,200.00 17,206,200.00

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 578,800.00 4,991,313.33 410,000.00 5,980,113.33
งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 19,422,682.27 19,422,682.27

14,363,366.15 1,721,386.00 12,363,893.43 3,081,183.58 24,018,043.88 57,508.00 482,742.73 3,936,350.28 19,422,682.27 79,447,156.32รวม

สาธารณสุข งบกลาง รวม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน การศึกษา



รายจ่าย
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,030,000.00 540,880.00 540,880.00

ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 900,000.00 693,299.75 693,299.75
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 2,700,000.00 2,535,250.53 2,535,250.53

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ เงินงบประมาณ 178,000.00 166,920.00 166,920.00

4,808,000.00 3,936,350.28 - - 3,936,350.28

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน รวม

รวม

ประมาณการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์



การบริหารทัว่ไป งานระดับก่อน งานระดับ งานศึกษาไม่
ประมาณการ เก่ียวกับการศึกษา วัยเรียนและ มัธยมศึกษา ก าหนดระดับ

ประถมศึกษา

รายจ่าย
งบบคุลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินงบประมาณ 3,293,480.00 847,380.00 2,221,158.00 3,068,538.00
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 84,400.00 36,000.00 4,150.00 40,150.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,720,000.00 45,262.00 1,377,220.00 98,290.00 1,520,772.00
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 2,836,850.00 108,554.00 2,568,594.60 2,677,148.60
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 3,270.00 - - 0.00

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ เงินงบประมาณ 68,700.00 48,000.00 17,971.50 65,971.50
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 5,232,000.00 - 4,991,313.33 4,991,313.33

13,238,700.00 1,085,196.00 11,180,407.43 - 98,290.00 12,363,893.43รวม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน รวม



การบริหารทัว่ไป
ประมาณการ เก่ียวกับเคหะ งาน งาน

และชุมชน สวนสาธารณะ บ้าบดัน ้าเสีย

รายจ่าย
งบบคุลาการ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินงบประมาณ 2,806,780.00 2,739,700.00 2,739,700.00
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 166,000.00 137,330.00 137,330.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 520,000.00 434,505.78 434,505.78
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 906,100.00 695,600.10 695,600.10
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 17,000.00 4,708.00 4,708.00

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ เงินงบประมาณ 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เงินงบประมาณ 17,426,400.00 - 17,206,200.00 17,206,200.00

24,642,280.00 6,811,843.88 17,206,200.00 - - 24,018,043.88รวม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ้าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด้าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน

ตั งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน งานไฟฟ้าถนน รวม



ประมาณการ

รายจ่าย
งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ 20,341,450.00 19,422,682.27 19,422,682.27

20,341,450.00 19,422,682.27 19,422,682.27รวม

งบกลาง

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน รวม



ประมาณการ งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

รายจ่าย
งบบคุลาการ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ 3,993,120.00 3,993,120.00 3,993,120.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินงบประมาณ 6,995,300.00 3,958,969.00 1,310,919.00 1,612,560.00 6,882,448.00
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 291,820.00 159,336.75 2,000.00 74,065.00 235,401.75

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 2,129,600.00 1,093,565.22 220,605.00 26,386.66 1,340,556.88
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 1,194,500.00 431,514.86 39,085.00 161,092.20 631,692.06
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 702,500.00 584,556.30 4,295.00 34,996.16 623,847.46

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ เงินงบประมาณ 77,700.00 56,000.00 21,500.00 - 77,500.00
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เงินงบประมาณ - - - -
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 610,000.00 410,000.00 168,800.00 - 578,800.00

15,994,540.00 10,687,062.13 1,767,204.00 1,909,100.02 14,363,366.15รวม

งานบริหารงานคลังการบริหารทัว่ไป

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารทัว่ไป

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน รวม



การบริหารทัว่ไป งานปอ้งกันฝ่าย

ประมาณการ เก่ียวกับการรักษา พลเรือนและระงับ

ความสงบภายใน อัคคีภยั

รายจ่าย
งบบคุลาการ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินงบประมาณ 838,000.00 817,604.00 817,604.00
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 50,000.00 - -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 329,400.00 268,540.00 268,540.00
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 375,000.00 180,512.00 180,512.00

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ เงินงบประมาณ 454,730.00 454,730.00 454,730.00
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ - - -

2,047,130.00 1,721,386.00 - - 1,721,386.00รวม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน งานเทศกิจ รวม



การบริหารทัว่ไป งานศาสนาและ งานวิชาการ
ประมาณการ เก่ียวกับศาสนา งานกีฬาและ วัฒนธรรม วางแผนและ

วัฒนธรรมและ นันทนาการ ทอ้งถ่ิน ส่งเสริม
นันทนาการ การทอ่งเทีย่ว

รายจ่าย
งบบคุลาการ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินงบประมาณ 120,000.00 120,000.00 120,000.00
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 10,000.00 -

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 393,800.00 186,043.50 141,839.00 327,882.50
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 55,000.00 30,794.00 30,794.00
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 15,000.00 4,066.23 4,066.23

593,800.00 - 340,903.73 141,839.00 - 482,742.73รวม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน รวม



งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็ง

ชุมชน

รายจ่าย
งบด ำเนินกำร ค่ำใช้สอย เงินงบประมำณ 150,000.00 57,508.00 57,508.00

150,000.00 57,508.00 57,508.00

รวม

รวม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน ประมาณการ



การบริหารทัว่ไป งานบริการ งานศูนย์บริการ
ประมาณการ เก่ียวกับสาธารณสุข สาธารณสุขและ สาธารณสุข

งานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ่าย
งบบคุลาการ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินงบประมาณ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินงบประมาณ 1,296,800.00 1,284,360.00 1,284,360.00
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน เงินงบประมาณ 70,000.00 42,320.00 42,320.00

ค่าใช้สอย เงินงบประมาณ 1,310,000.00 1,007,640.58 1,007,640.58
ค่าวัสดุ เงินงบประมาณ 384,000.00 280,017.00 280,017.00
ค่าสาธารณูปโภค เงินงบประมาณ 20,000.00 14,646.00 14,646.00

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ เงินงบประมาณ 43,300.00 42,200.00 42,200.00
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เงินงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินงบประมาณ 410,000.00 410,000.00 410,000.00
งบกลาง งบกลาง เงินงบประมาณ

3,534,100.00 3,081,183.58 - - - 3,081,183.58รวม

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานทีจ่่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ หมวด แหล่งเงิน งานโรงพยาบาล รวม


