




 
รายชื่อจังหวัดตามบัญชีแนบท้าย 

หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 2153 
ลงวันที่  23  กันยายน  2564 

 
ล าดับ รายช่ือจังหวัด 
1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2 จังหวัดจันทบุรี 
3 จังหวัดชัยภูมิ 
4 จังหวัดนครปฐม 
5 จังหวัดนครราชสีมา 
6 จังหวัดนราธิวาส 
7 จังหวัดปัตตานี 
8 จังหวัดพังงา 
9 จังหวัดมหาสารคาม 
10 จังหวัดยโสธร 
11 จังหวัดระนอง 
12 จังหวัดสระบุรี 

 



 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐810.6/ว 2153  

  ลงวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๔  

สามารถดาวน์โหลด QR Code แนบท้ายนี้ 

1. ส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐810.6/14580  
    ลงวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖๔   

2. ส าเนาหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๕/19885 ลงวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๔ 

3. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  

4. แนวทางการปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

 

 
 
 
 

********************************************************** 



จ ำนวน อุดหนุนท่ัวไป อุดหนุนเฉพำะกิจ รวมท้ังส้ิน
(โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)

1,629 24,188,700 2,337,499,100 2,361,687,800 
1 กาฬสินธ์ุ 613 2,335,000 341,106,000 343,441,000 
2 จันทบุรี 46 223,500 127,559,600 127,783,100 
3 ชัยภูมิ 240 19,097,000 211,582,700 230,679,700 
4 นครปฐม 96 - 191,017,100 191,017,100 
5 นครราชสีมา 186 993,400 326,570,100 327,563,500 
6 นราธิวาส 56 - 308,742,900 308,742,900 
7 ปัตตานี 39 - 219,367,400 219,367,400 
8 พังงา 31 - 105,235,400 105,235,400 
9 มหาสารคาม 190 1,440,700 141,974,300 143,415,000 
10 ยโสธร 15 - 90,541,000 90,541,000 
11 ระนอง 53 - 169,028,600 169,028,600 
12 สระบุรี 64 99,100 104,774,000 104,873,100 

รวมท้ังส้ิน

ล ำดับ จังหวัด
งบประมำณ

สรุปรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก คร้ังท่ี 2
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน



แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
กรณีงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

1. เมื่อได้รับการแจ้งการจัดสรร ให้บันทึกรับแจ้ง จัดสรรเข้าแผนงาน งาน  หมวด “ค่าใช้สอย” ประเภทรายจ่าย 
“รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน”  โครงการ “ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” 
2. เมื่อได้รับเงินให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    - กรณีที่ได้รับเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ให้บันทึกการรับเงิน ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ > บันทึกการรับเงิน 
ออกหลักฐานการรับเงิน จัดท าใบน าส่งเงิน และจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน ระบบจะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
       ใบผ่านรายการรับ  
       เดบิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 
 เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 
    - กรณีทีไ่ม่ได้รับเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      1) สิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1) บันทึกกันเงิน ที่เมนู ระบบบัญชี > รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี > รายการที่ประสงค์จะกันเงิน
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (สิ้นปี) > กันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ปีปัจจุบัน) 
 1.2) ปรับปรุงบัญชี รายการเงินฝากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
        1.2.1) สร้างฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > ฐานข้อมูล 
เงินฝากกระทรวงการคลัง  เพ่ิมชื่อรายการ “เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก”  
         1.2.2) จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เมนู ระบบบัญชี > การปรับปรุงบัญชี >  
การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปี > การบันทึกใบผ่านรายการเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยบันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต  เงินฝากกระทรวงการคลัง 
                       เครดิต   รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 
      2) เมื่อปิดบัญชีขั้นต้นแล้ว ให้ใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กลับรายการของข้อ 1.2.2 โดยบันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต  รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 
                       เครดิต   เงินฝากกระทรวงการคลัง 
      3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อได้รับเงินให้บันทึกการรับเงิน ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ > บันทึกการรับเงิน ออกหลักฐานการรับเงิน จัดท าใบน าส่งเงิน 
และจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน ระบบจะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
              ใบผ่านรายการรับ  
                เดบิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 
                เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 


