




 
รายชื่อจังหวัดตามบัญชีแนบท้าย 

หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 2169 
ลงวันที่  27  กันยายน  2564 

 
ล าดับ รายช่ือจังหวัด 
1 จังหวัดตาก 
2 จังหวัดปราจีนบุรี 
3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4 จังหวัดพิษณุโลก 
5 จังหวัดแพร่ 
6 จังหวัดร้อยเอ็ด 
7 จังหวัดสระแก้ว 
8 จังหวัดสุโขทัย 
9 จังหวัดสุรินทร์ 
10 จังหวัดอ านาจเจริญ 

 



 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐810.6/ว 2169  

  ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๔  

สามารถดาวน์โหลด QR Code แนบท้ายนี้ 

1. ส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐810.6/15351  
    ลงวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔   

2. ส าเนาหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๕/20201 ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๔ 

3. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  

4. แนวทางการปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

 

 
 
 
 

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



จ ำนวน อุดหนุนทัว่ไป อุดหนุนเฉพำะกิจ รวมทัง้สิ้น
(โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)

1,376 10,421,900 1,656,565,900 1,666,987,800 
1 ตาก 258 1,599,700 310,602,200 312,201,900 
2 ปราจีนบุรี 209 - 178,008,600 178,008,600 
3 พระนครศรีอยุธยา 60 75,000 166,383,300 166,458,300 
4 พิษณุโลก 74 - 190,346,100 190,346,100 
5 แพร่ 130 - 190,889,400 190,889,400 
6 ร้อยเอ็ด 36 8,747,200 80,982,700 89,729,900 
7 สระแก้ว 92 - 175,122,800 175,122,800 
8 สุโขทัย 215 - 121,439,200 121,439,200 
9 สุรินทร์ 90 - 136,212,100 136,212,100 
10 อ านาจเจริญ 212 - 106,579,500 106,579,500 

รวมทัง้สิ้น

ล ำดบั จังหวัด
งบประมำณ

สรุปรำยละเอียดกำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจำ่ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก ครั้งที่ 3
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน



แนวทางปฏบิตักิารบนัทึกบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) 
กรณงีบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจ าเปน็ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิ 
โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

1. เมื่อได้รบัการแจ้งการจดัสรร ให้บันทึกรับแจ้ง จัดสรรเข้าแผนงาน งาน  หมวด “ค่าใช้สอย” ประเภทรายจ่าย 
“รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่”  โครงการ “ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” 
2. เมื่อได้รับเงินให้ด าเนินการ ดังนี ้
    - กรณทีี่ไดร้บัเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ให้บันทึกการรับเงิน ที่เมนู ระบบข้อมูลรายรับ > เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ > บันทึกการรับเงิน 
ออกหลักฐานการรับเงิน จัดท าใบน าส่งเงิน และจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน ระบบจะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
       ใบผ่านรายการรับ  
       เดบิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 
 เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 
    - กรณทีี่ไม่ได้รับเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      1) สิ้นปีงบประมาณใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ ดังนี ้
 1.1) บันทึกกนัเงิน ที่เมนู ระบบบัญช ี> รายการกันเงิน ณ วันสิ้นป ี> รายการที่ประสงค์จะกันเงิน
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (สิ้นปี) > กันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ปีปัจจุบัน) 
 1.2) ปรับปรุงบัญชี รายการเงินฝากกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
        1.2.1) สร้างฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ที่เมนู ระบบขอ้มูลรายรับ > ฐานข้อมูล 
เงินฝากกระทรวงการคลัง  เพิ่มช่ือรายการ “เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก”  
         1.2.2) จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เมนู ระบบบัญชี > การปรับปรุงบัญชี >  
การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปี > การบันทึกใบผ่านรายการเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยบันทึกบัญชี ดังนี้ 
   เดบิต  เงินฝากกระทรวงการคลัง 
                       เครดิต   รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 
      2) เมื่อปิดบัญชขีั้นต้นแล้ว ใหใ้ช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กลับรายการของข้อ 1.2.2 โดยบันทึกบัญช ีดังนี ้
   เดบิต  รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 
                       เครดิต   เงินฝากกระทรวงการคลัง 
      3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อได้รับเงินให้บันทึกการรับเงิน ที่เมนู ระบบขอ้มูลรายรับ > 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ > บันทึกการรับเงิน ออกหลกัฐานการรับเงิน จัดท าใบน าส่งเงิน 
และจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน ระบบจะบันทึกบัญชี ดังนี้ 
              ใบผ่านรายการรับ  
                เดบิต  เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 
                เครดิต รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 


