ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.4/ว3109

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
14 กันยายน 2547

เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายไดประเภทภาษีตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1131 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการบันทึกบัญชีและแบบรายงานการเงิน

จํานวน 1 ชุด

ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดจัดสรรเงินรายไดใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในชวงไตรมาสสุดทายของปงบประมาณหลายรายการ
ทั้งเงินภาษีอากร และเงินอุดหนุนประเภทตาง ๆ จึงอาจเปนเหตุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง
มีเงินรายไดที่ไมสามารถนําไปตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดทันภายในปงบประมาณ
ประกอบกับคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินภาษีตาง ๆ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงมีรายรับจริงเกินกวารายรับที่ประมาณการ
ไว อีกทั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไดมีการเลือกตัง้ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น อัน
เนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนงพรอมกันเปนจํานวนมาก จึงเปนอุปสรรคตอการจัดทํา
งบประมาณรายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนเหตุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถนํา
เงินไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่และเปาหมายที่ไดกําหนดไวไดทันภายในปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตามเปาหมาย
ที่วางไว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 ขอ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 ขอ 4 กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดหลักเกณฑและวางแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ดังนี้
1. ในชวงเวลา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ยังไมมีผูบริหาร
ทองถิ่นหรือไมมีสภาทองถิ่น หรือไมมีทั้งผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งตามกฎหมาย
แตไดรับการจัดสรรเงินรายไดจนมียอดรายรับจริงเกินกวารายรับที่ประมาณการไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ใหยกยอดรายรับในสวนทีเ่ กินจากประมาณการรายรับนําไปใชจายตามงบประมาณรายจาย ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ได โดยไมตองตกเปนเงินสะสม ทั้งนี้ ยอดรายรับดังกลาวหมายถึงรายรับ ดังนี้
/ (1) เงินอุดหนุน …
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-2(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดชองวางทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2547)
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความพยายามในการจัดเก็บภาษี
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี
(5) เงินรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และคาธรรมเนียม
รถยนตและลอเลื่อน ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่
(6) รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง
สําหรับวิธีปฏิบัตใิ นดานการบันทึกบัญชีใหดําเนินการตามสิ่งที่สงมาดวย
2. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ยังไมไดจัดทําขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2547 อันเนื่องมาจากไมมีผูบริหารทองถิ่นหรือไมมีสภาทองถิ่น หรือไมมีทั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสภาทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ใหนํายอดเงินรายรับของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไปใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได โดยไมตองตกเปนเงินสะสม ทั้งนี้ ให
บันทึกบัญชี เชนเดียวกับขอ 1
3. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใด ที่ไดรับแจงจัดสรรรายไดประเภทภาษีตาง ๆ
ตามกฎหมาย ในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2547 เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และ
คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ฯลฯ และมีรายไดยอดเงินรายรับจริงเกินกวาประมาณการรายรับ แตไม
สามารถนําเงินรายไดในสวนที่เกินประมาณการรายรับไปตราขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหนํายอดเงินรายรับสวนที่เกินประมาณการรายรับไปใชจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได โดยไมตองตกเปนเงินสะสม ทั้งนี้ ใหบนั ทึกบัญชีเชนเดียวกับขอ 1
4. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในขอ 1 - ขอ 3 แลว
ใหถือปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยนํายอดเงินรายรับของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ในขอ 1 หรือ ขอ 2 หรือ ขอ 3 แลวแตกรณี ไปตั้งขอบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี โดยชี้แจงรายละเอียดในงบประมาณรายจายวา
รายจายใดใชจายจากเงินรายรับของปงบประมาณ พ.ศ. 2547
5. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ที่กําหนด
วัตถุประสงค ซึ่งไมตองตราขอบัญัญตั ิ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย อาทิ เชน
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในกรณีเรงดวน
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา
/ (5) เงินอุดหนุน …
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-3(4) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนอุปกรณกีฬา
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
(6) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
(7) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
(8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(9) สงเสริมการเรียนรูภ าษาอังกฤษใหแกเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(10) ปรับปรุงตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิน่
(11) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดําเนินภารกิจถายโอน ไดแก ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การควบคุมไฟปา การบํารุงรักษาทางหลวง การบํารุงรักษาผิวทางและสะพานและผิวทางปกติ ซอมแซม
ถนนสายใหญและสายซอย การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
(12) ที่อานหนังสือประจําหมูบานและหองสมุดประจําตําบล
(13) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
(14) เบี้ยยังชีพคนพิการ
ฯลฯ
เนื่องจากเงินอุดหนุนดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนการเบิกจายเงิน แจงสํานักงาน
คลังจังหวัดเพือ่ ประกอบการโอนเงินเขาบัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองดําเนินการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น จึงไมตองนํารายการเงินอุดหนุน ใน
ลักษณะดังกลาวไปตราขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางได เมื่อไดรับเงินรายไดเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร และเมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน 2547
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดทันใหรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ
และใหถือปฏิบัติเกีย่ วกับการบันทึกบัญชีตามสิ่งที่สงมาดวย โดยไมตองดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกตัดป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงถือปฏิบัตติ อไป
ขอแสดงความนับถือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักบริหารการคลังทองถิน่
สวนพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่น
โทร. 0-2241-8925 โทรสาร 0-2241-8926
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สิ่งที่สงมาดวย จํานวน 1 ชุด 13 แผน

แนวทางการบันทึกบัญชี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.4/ว3109
ลงวันที่ 14 กันยายน 2547
การบันทึกบัญชีในชวงเวลา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2547 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด
ยังไมมีผูบริหารทองถิ่น หรือไมมีสภาทองถิ่น หรือไมมีทั้งผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่นที่ไดรับการ
เลือกตั้งตามกฎหมาย แตไดรับการจัดสรรเงินรายไดจนมียอดรายรับจริงเกินกวารายรับที่ประมาณการ
ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหยกยอดรายรับในสวนที่เกินจากประมาณการรายรับนําไปใชจายตาม
งบประมาณรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได โดยไมตองตกเปนเงินสะสม และนําไปตั้งยอดเปนบัญชี
สํารองเงิน รายรับ ทั้งนี้ ยอดเงินรายรับดังกลาวที่นําไปตั้งยอดสํารองเงินรายรับหมายถึงรายรับ ดังนี้
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดชองวางทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการตามอํานาจ
หนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษี
(4) เงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
(5) เงินรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และคาธรรมเนียมรถยนต
และลอเลื่อน ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(6) รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ใหจัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป เพื่อปดบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิท บัญชีเงินรายรับ (ยอดรวมรับทั้งสิ้น)
XXX
เครดิต บัญชีรายจาย (ยอดรวมจายทั้งสิ้น)
XXX
บัญชีสํารองเงินรายรับ
(ยอดเงินรายได 6 ประเภทขางตนที่มียอดรายไดจริง
เกินกวาประมาณการรายรับ)
XXX
บัญชีเงินสะสม
XXX

/ และใหองคกร …
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-2และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ดังนี้

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
ยอดบัญชีสํารองเงินรายรับ ประกอบดวย

(บาท)

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดชองวางทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
(2) เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษี
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
(5) เงินรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) รายไดทอี่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดเก็บเอง
รวมทัง้ สิ้น

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

** องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมจําเปนตองมียอดเงินงบประมาณที่ตงั้ เปนบัญชีสํารองเงินรายรับ
ครบทุกรายการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใหดําเนินการดานบัญชี ดังนี้
1. ยกยอดบัญชีสํารองเงินรายรับไปเปดบัญชีแยกประเภท ในชื่อ “บัญชีสํารองเงินรายรับ”
2. หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตราขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย และไดชี้แจง
รายละเอียดวาใชจายจากบัญชีสํารองเงินรายรับ ใหประทับตราดานขวาในทะเบียนรายจายตาม
งบประมาณรายจายวา “จายจากบัญชีสํารองเงินรายรับ” ตามตัวอยางแนบทายนี้
3. ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตราขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ซึ่งจายจาก
เงินรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ก็ใหเปดการดทะเบียนรายจายตามงบประมาณ
แยกออกจากทะเบียนรายจายตามงบประมาณที่จายจากบัญชีสํารองเงินรายรับ
4. เมื่อมีการเบิกจายเงินจากบัญชีสํารองเงินรายรับใหดําเนินการบันทึกรายจายโดยลดยอดบัญชี
สํารองเงินรายรับ
/ - กรณีองคกร …
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-3-

ตัวอยาง หมายเหตุ 9
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
ยอดบัญชีสํารองเงินรายรับ ประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดชองวางทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
(2) เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษี
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี
(5) เงินรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง
รวมทั้งสิ้น
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(บาท)
1,000,000
2,500,000
700,000

5,500,000
9,700,000

-4- กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดนําเงินอุดหนุนทั่วไปใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดไปตราขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยชี้แจงวา รายจายประเภทโครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 ตําบลโปรงใส จํานวน 250,000 บาท จายจากยอดบัญชีสํารองเงินรายรับของปงบประมาณ พ.ศ. 2548
รายละเอียด ปรากฏตามรายงานการเงิน เปนตน เมื่อมีการกอหนี้ผูกพันไดมีการเบิกจายเงินจากบัญชีสํารอง
เงินรายรับ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2547 ใหบันทึกบัญชี ดังนี้
1. เปดการดทะเบียนรายจายตามงบประมาณ และประทับตรามุมขวาวา “จายจากบัญชี
สํารองเงินรายรับ” ตามหมวดและประเภท ที่ไดอนุมัติในชอง “งบประมาณคงเหลือ” และใหบันทึกรายการ
ตาง ๆ ดังนี้
2.1 เมื่อมีหนี้ผูกพันตามโครงการ ใหบันทึกรายการที่เกิดขึ้นโดยบันทึกลดยอด ( )
ในชอง “งบประมาณคงเหลือ” และนํายอดเงินดังกลาวลงในชอง “ผูกพัน”
2.2 เมื่อมีการอนุมัติใหจายเงิน ซึ่งปรากฏตามรายงานการจัดทําเช็คใหบันทึก
ลดยอด ( ) ในชอง “ผูกพัน” และนํายอดเงินดังกลาวลงในชอง “จายเงินแลว”
จายจากบัญชีสํารองเงินรายรับ
แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ
รหัส สํารองเงินรายรับ
แผนที่ 1
หมวด 500

ประเภท คากอสรางถนน คสล.
ว.ด.ป.
รายการ
อางถึง งบประมาณ
2547
ใบสําคัญ
คงเหลือ
250,000 ต.ค. 1 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
(250,000 -)
พ.ย. 14 ทําสัญญาจาง หจก.รอบคอบ
ธ.ค. 15 จายเงินใหแก หจก.รอบคอบ
รวมเดือนนี้
รวมตั้งแตตนปถึงเดือนนี้

S8:ซักซอมเงินอุดหนุน 47(สรัญญา/1)

-

ผูกพัน
จํานวนเงิน
250,000
(250,000
-

จายเงินแลว
จํานวนเงิน
-)

250,000 250,000 250,000

-52. สมุดเงินสดจาย
เดบิท บัญชีสํารองเงินรายรับ
250,000
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีภาษี หัก ณ ที่จาย

247,663.55
2,336.45

สมุดเงินสดจาย
ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่
เช็ค

เลขที่ฎีกา
กองคลัง

11114

15/2547

2547
ธ.ค.15

หจก.รอบคอบ

เครดิต
ธนาคาร
247,663

55

ภาษีหัก
ณ ที่จาย
2,336
45

เดบิท
100 120 200

อื่น ๆ
รหัส
เดบิท/
บัญชี (เครดิต)
สํารอง 250,000
เงิน
รายรับ

่ ดําเนินการ
3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน
ดังนี้
3.1 สําหรับเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทํารายงานเพิม่ เติม ดังนี้
(1) รายงานรายจายในการดําเนินงานจายจากสํารองเงินรายรับ
(2) งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจายจากรายรับ เงินสะสมและสํารอง
เงินรายรับ โดยมีรูปแบบปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
3.2 สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทํารายงานการเงินตามที่ปฏิบัติอยู
เดิม สวนรายจายที่จายจากบัญชีสํารองเงินรายรับ ใหทํารายงานรายจายจากยอดบัญชีสํารองเงิน
รายรับเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ตามสิ่งที่สงมาดวย
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-6การบันทึกบัญชีกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับงบประมาณ ประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป ที่กําหนดวัตถุประสงค ซึง่ ไมตอ งตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
1. ใหจัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป เพือ่ ปรับปรุงรายการยอดคงเหลือทั้งที่มีหนี้ผกู พันและ
ยังไมมีหนี้ผูกพันนําไปเบิกจายในปงบประมาณถัดไปได พรอมทั้งใหเสนอผูบริหารทองถิ่นทราบ และให
บันทึกใบผานรายการบัญชีทั่วไป ดังนี้
เดบิท บัญชีรายจาย (หมวด ที่จาย) ยอดที่เหลือ
XXX
เครดิต บัญชีรายจายคางจาย
XXX
กรณียอดเงินรายจายคางจายที่ยังไมมีหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหนําเงินประเภทนั้นไป
เบิกจายตามวัตถุประสงคเดิม
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เมื่อมีการเบิกจาย ใหบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิท บัญชีรายจายคางจาย
XXX
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร
XXX
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องคการบริหารสวนตําบล
รายงานรายจายจากยอดบัญชีสํารองเงินรายรับ
วันที่ 30 กันยายน 2548
หมวดรายจาย

จํานวนเงิน

เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
งบกลาง
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

รวม
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XXX

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
ทรัพยสิน
ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน (หมายเหตุ 1)
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)
เงินฝาก – เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
หรือกองเงินทุนสะสมองคการบริหารสวนจังหวัด (กสอ.)
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด
ลูกหนี้ – ภาษีโรงเรือน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
รายไดคางรับ
หุนในโรงพิมพสวนทองถิ่น

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพยสิน (หมายเหตุ 1)
เจาหนี้ (หมายเหตุ 3)
เงินรับฝากตาง ๆ (หมายเหตุ 4)
รายจายคางจาย (หมายเหตุ 5)
รายจายผัดสงใบสําคัญ (หมายเหตุ 6)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย (หมายเหตุ 7)
เงินอุดหนุนทั่วไปคางจาย (หมายเหตุ 8)
สํารองเงินรายรับ (หมายเหตุ 9)
เงินสะสม (หมายเหตุ 10)
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XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ตัวอยาง หมายเหตุ 9
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
ยอดบัญชีสํารองเงินรายรับ ประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดชองวางทางการคลังใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
(2) เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษี
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
(5) เงินรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) รายไดทอี่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดเก็บเอง
รวมทัง้ สิ้น

S8:ซักซอมเงินอุดหนุน 47(สรัญญา/1)

(บาท)
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เงินอุดหนุนเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค โดยไมตอ งตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
(เงินอุดหนุนฯ ที่ไดกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจายและเบิกจายไมทัน)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ลําดับ

รายการ

รวม

S8 : แบบแนบเงินอุดหนุนทั่วไป/1

จํานวนเงินตาม ยังไมกอหนี้ผูกพัน
ใบแจงจัดสรร
จํานวนเงิน

กอหนี้ผูกพัน
จํานวนเงิน

เบิกจายแลว
จํานวนเงิน

คงเหลือ
จํานวนเงิน

เทศบาล / องคการบริหารสวนจังหวัด
งบแสดงผลการดําเนินงานรวมรายจาย จากเงินรายรับ บัญชีสาํ รองเงินรายรับ และเงินสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง …………………………………………………..
รายการ

รายจาย
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
งบกลาง
คาครุภัณฑ (หมายเหตุ 1)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ 2)
รวม
รายรับ
ภาษีอากร
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
รายไดจากสาธารณูปโภค
รายไดเบิดเตล็ด
รายไดจากทุน
รัฐบาลจัดสรรให
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับ
รายรับสูงกวาหรือ (ต่ํากวา)รายจาย

S8 : แบบแนบเงินอุดหนุนทั่วไป/1

ประมาณการ

รวม

บริหารงาน
ทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

การศึก
ษา

สาธารณสุ
ข

สังคม
สงเคราะห

เคหะ
และชุมชน

สรางความ
เขมแข็ง
ของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การเกษต
ร

การ
พาณิชย

งบกลาง

เทศบาล / องคการบริหารสวนจังหวัด
รายงานรายจายในการดําเนินงานที่จา ยจากบัญชีสํารองเงินรายรับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง …………………………………………………..
รายการ

รายจาย
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น
งบกลาง
คาครุภัณฑ (หมายเหตุ 1)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (หมายเหตุ 2)
รวม

S8 : แบบแนบเงินอุดหนุนทั่วไป/1

ประมาณการ

รวม

บริหารงาน
ทั่วไป

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

การศึก
ษา

สาธารณสุ
ข

สังคม
สงเคราะห

เคหะ
และชุมชน

สรางความ
เขมแข็ง
ของชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การเกษต
ร

การ
พาณิชย

งบกลาง

จายจากบัญชีสํารองเงินรายรับ
แผนงาน………………………

งาน……………………………

ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ
ประเภท……………………………
วันที่
รายการ

รวมเดือนนี้
รวมตั้งแตตนป

อางถึง
ใบสําคัญ

งบประมาณ
คงเหลือ

ผูกพัน
จํานวนเงิน

รหัส………………………………
แผนที่……………………………..
หมวด……………………………..
หมายเหตุ
จายเงินแลว
จํานวนเงิน

