
สงเคราะห 
 

  
ตัวอยาง 

การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
 

1. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินงบประมาณรายจาย หมวดงบกลาง  
ประเภทเงินสาํรองจาย เปน คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและคนพิการ ไปจายคาเบีย้ยงัชีพผูปวยเอดส 
และคนพิการ รวม 40,000 บาท จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันประจําหมูบาน จํานวน 10,000 บาท  
และไดบันทึกในทะเบียนรายจายเงินคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและคนพิการ คาหนังสือพิมพรายวนัฯ  
ตามงบประมาณและสมุดเงนิสดจายแลว ดังน้ี 

              รหัส 5004 
   ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ        แผนที่ 1 

                               แผนงานงบกลาง งานงบกลาง                                   หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจาย 

วันที่
2546 

รายการ อางถึง 

ใบสําคัญ 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

ผูกพัน 

(จํานวนเงิน) 

จายเงินแลว 

(จํานวนเงิน) 
หมายเหตุ 

ต.ค. 1 งบกลางอนุมัติ  100,000 -      
ธ.ค. 15 คาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   (25,000 -)   25,000 -  
 คาเบ้ียยังชีพคนพิการ  (15,000 -)   15,000 -  
 คาหนังสือพิมพรายวัน  (10,000 -)   10,000 -  
     50,000 -   50,000 -  
การบันทึกรายการขอ 1.3         
2547          
 มิ.ย. 5 ไดรับจัดสรรเงินฯ         
 จึงชดใชเงินที่ไดจายไป  40,000  -   (40,000 -) คืนเงินงบประมาณ 

   90,000  -   10,000 - ที่ไดจายไปแลว 

         เนื่องจากไดรับ 
         จัดสรรจากรัฐบาล 

การบันทึกรายการขอ 3.4         
2547          
 ก.ค. 6 ไดรับจัดสรรเงินฯ         
 จึงชดใชเงินที่ไดจายไป  10,000  -   (10,000)  - คืนเงินงบประมาณ 

   100,000  -   -  ที่ไดจายไปแลว 

         เนื่องจากไดรับ 
         จัดสรรจากรัฐบาล 

 
/ สมุดเงินสดจาย … 

 
 



สงเคราะห 
 

 
- 2 - 

 
สมุดเงินสดจาย 

เครดิต เดบิท อ่ืน ๆ 
เดบิท (เครดิต) วันท่ี 

2546 
รายการ 

เลขท่ี 

เช็ค 

เลขท่ีฎีกา 

กองคลัง 
เงินฝากธนาคาร ภาษี หัก ณ  

ที่จาย 100 ฯลฯ รหัสบัญชี จํานวนเงิน 
ต.ค. 1 ฯลฯ              
ธ.ค. 15 จายคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 123457 31/47 25,000  -       5000 25,000  - 

 จายคาเบ้ียยังชพีคนพิการ 123458 32/47 15,000  -       5000 15,000  - 
 จายคาหนังสือพิมพรายวัน 123459 33/47 10,000 -       5000 10,000 - 

 
1.1 ไดรับแจงจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นวา ไดโอนเงินสวสัดิการ ประเภทคาเบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดส จํานวน 200,000 บาท คนพิการ จํานวน 150,000 บาท ใหแลว และสํานกังานคลังจังหวัดไดสง  
Statement แจงยอดเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทราบ เม่ือวนัที่ 15 มิ.ย. 47  
              1.1.1 วนัที่ 15 มิ.ย. 47 จัดทําใบนาํสงเงิน รับเงิน จํานวน 350,000 บาท  หมายเหต ุ
ฝากคลังจังหวดั ตาม statement ของสํานักงานคลังจังหวัด 

       ก. จัดทําใบนําสงเงิน 
         เลขที่ 11/47 

วันที่  15 มิ.ย. 47 
กอง………………… 
ฝาย………………… 

ใบนําสงเงิน 
              ขาพเจา………………………………………ขอนําสงเงินดังรายการตอไปน้ี 

เลมที่ – เลขที่ รหัส จํานวนเงิน 
ลําดับ ใบเสร็จ ประเภทเงิน งาน บัญช ี บาท หมายเหตุ 

  คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  3002 200,000 - ฝากคลังจังหวดั 
  คาเบี้ยยังชีพคนพิการ  3002 150,000 -  
                                         รวม 350,000 -  

 
         ข. บันทกึลงในทะเบยีนเงินรายรับ 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ทะเบียนเงินรายรับ 
เดบิท เครดิต 

วันท่ี ใบนําสงเงิน บัญชีรายรับ  0101  0203  1002 1005  0126 3002 
 ฯลฯ               

15 มิ.ย. 47 11/47 350,000 -           350,000 - 
การบันทึกรายการขอ 3.1 ข.               

5 ก.ค. 47 12/47 50,000 -           50,000 - 
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         1.1.2 วันที่ 16 มิ.ย. 47 โอนเงินจากคลังจังหวัดเขาบัญชเีงินฝากธนาคาร 
                 ค. บันทึกลงในสมุดเงินสดรับ 
 

สมุดเงินสดรบั 
เดบิท เครดิต อ่ืน ๆ 

วันท่ี รายการ ใบนําสงเงิน 

เลขท่ี 
เงินฝากธนาคาร 
กรุงไทย (ออมทรัพย) 

เงินรายรับ เดบิท (เครดิต) 

2547   จํานวนเงิน  รหัสบัญชี จํานวนเงิน 
 มิ.ย. 15  11/47   350,000 - 011 350,000  - 
มิ.ย. 16    350,000 -   011 (350,000  -) 

          
          

 
                 ง. บันทึกยอดลงในทะเบียนรายจายงบประมาณ (โดยเปดการดแผนใหม) 

 
 
 

              รหัส 7004 
   ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ        แผนที่ 1 

   แผนงานสงัคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห          หมวดงบกลาง 
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  (คาเบี้ยยังชพีสําหรับผูปวยเอดส) 

วันที่ 

2547 
รายการ อางถึง 

ใบสําคัญ 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

ผูกพัน 

(จํานวนเงิน) 

จายเงินแลว 

(จํานวนเงิน) 

หมาย 

เหตุ 
มิ.ย. 15 ไดรับจัดสรรตาม  200,000  -      
 ใบอนุมัต…ิ……….         
มิ.ย. 15 โอนลดรายการไป  (25,000 -)   25,000  - (เบิกจายจากเงินสํารองจาย 
 เงินสํารองจาย        ไปแลว) 
 เบิกจายระหวางป  (105,000 -)   105,000 -  

ก.ย.30   (70,000 -) 70,000 -   กันเงินไปจายในป 2548 
(ยังไมมีหน้ีผูกพัน) 

   200,000 - 70,000 - 130,000  -  

 
 
 
 
 
 

กันเงินไปจายป 2548 
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              รหัส 7004 

   ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ        แผนที่ 1 
   แผนงานสงัคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห          หมวดงบกลาง 

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  (คาเบี้ยยังชพีสําหรับคนพิการ) 
วันที่ 

2547 
รายการ อางถึง 

ใบสําคัญ 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

ผูกพัน 

(จํานวนเงิน) 

จายเงินแลว 

(จํานวนเงิน) 
หมายเหตุ 

มิ.ย. 15 ไดรับจัดสรรตาม  150,000       
 ใบอนุมัต…ิ……….         
มิ.ย. 15 โอนลดรายการไป  (15,000 -)   15,000  - (เบิกจายจากเงินสํารองจาย 
 เงินสํารองจาย        ไปแลว) 
 เบิกจายระหวางป  (110,000 -)   110,000 -  

ก.ย.30   (25,000 -) 25,000 -   กันเงินไปจายในป 2548 
(ยังไมมีหน้ีผูกพัน) 

   150,000  - 25,000 - 125,000  -  

 
     1.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปรบัปรุงรายการที่ไดบันทึกบญัชีเปนรายจายไวแลว  
โดยใชใบผานรายการบัญชทีั่วไป ดังน้ี 

เลขที่ 1/47 
     ใบผานรายการบัญชทีัว่ไป     วันที่ 16 มิ.ย. 47 

ฝายกองคลงั 
รายการ รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

เดบิท  บัญชลีกูหนี้เงินยืมเงินสะสม 
         เครดิต  บัญชีงบกลาง 

704 
5000 

40,000  -  
40,000 

 
 - 
 
 

คําอธิบาย เพ่ือบันทึกการปรับปรุงรายการที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายจายตามงบประมาณรายจายไวแลว 
    เปนบญัชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม เน่ืองจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประเภทคาเบี้ยยังชพี 

              ผูปวยเอดส จํานวน 25,000 บาท คาเบี้ยยังชีพคนพิการ 15,000 บาท 
 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 

 
 
 
 
 
 

กันเงินไปจายป 2548 
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     1.3 เพ่ิมยอดในชอง “งบประมาณคงเหลือ” ในทะเบียนรายจายตามงบประมาณ  
และลดยอดในชอง “จายเงินแลว” เทากบัจํานวนทีไ่ดจายไปแลว (การดแผนเดิม) ตามตัวอยางใน 
ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ รหัส 5004 หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย หนา 1 
     1.4 องคการบริหารสวนตําบลจัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไป บนัทึกบัญช ี
เพ่ือหักลางลกูหนี้เงินยืมเงินสะสม 

เลขที่ 2/47 
     ใบผานรายการบัญชทีัว่ไป     วันที่ 16 มิ.ย. 47 

ฝายกองคลงั 
รายการ รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

เดบิท  บัญชีงบกลาง 
         เครดิต  บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 

7000 
704 

40,000  -  
40,000 

 
  - 
 
 

 
คําอธิบาย บันทึกบัญชเีพ่ือหักลางลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมที่ไดปรับปรุงรายการทีใ่ชจายจากเงนิงบประมาณ 
ประเภทเงินสาํรองจาย ไปจายเปนคาเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส และคนพิการ 
 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 
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  2. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดยืมเงินสะสมไปจายเปนคาเบี้ยยังชีพ  
ผูปวยเอดสและคนพิการ 
     2.1 องคการบริหารสวนตําบลใหดําเนนิการตามขอ 1.1 และ 1.4 
     2.2 กรณีเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดใหดําเนินการตามขอ 1.1 และปรับปรุง 
รายการที่ไดบนัทึกบัญชไีวแลว ดังน้ี 
           2.2.1 กรณีที่เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ยืมเงินสะสมไปจายคาเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดสและคนพิการ รวม 40,000 บาท เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2546 

 เงินยืมเงินสะสม 
                  รหัส 700 

   ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ        แผนที่ 1 
   แผนงานสงัคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห          หมวดงบกลาง 

ประเภท รายจายตามขอผูกพัน 
วันที่ 

2546 
รายการ อางถึง 

ใบสําคัญ 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

ผูกพัน 

(จํานวนเงิน) 

จายเงินแลว 

(จํานวนเงิน) 
หมายเหตุ 

ธ.ค. 15 เงินยืมเงินสะสม  40,000       
 คาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  (25,000 -)   25,000 -  

 คาเบี้ยยังชีพคนพิการ  (15,000 -)   15,000 -  
การบนัทกึรายการขอ 4.2.1         

2546          
ธ.ค. 15 คาหนงัสือพิมพรายวนั  (10,000 -)   10,000 - เนื่องจากไดรับจัดสรร 

   40,000 -   40,000 - จากรัฐบาล จึงโอน 
         รายการที่ไดยืมเงินสะสม 
         ไปเปนรายจาย 
 
 

สมุดเงินสดจาย 
เครดิต เดบิท อ่ืน ๆ 

เดบิท (เครดิต) วันท่ี 
2546 

รายการ 
เลขท่ี 

เช็ค 

เลขท่ีฎีกา 

กองคลัง 
เงินฝากธนาคาร ภาษี หัก ณ  

ที่จาย 100 ฯลฯ รหัสบัญชี จํานวนเงิน 
ต.ค. 1 ฯลฯ              
ธ.ค. 15 จายคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 456783 55/47 25,000  -       700 25,000  - 

 คาเบ้ียยังชีพคนพิการ 456784 56/47 15,000  -       700 15,000  - 
 บันทึกรายการขอ 4.2.1              
 คาหนังสือพิมพรายวัน 456785 57/47 10,000 -       700 10,000 - 
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          2.2.2 ปรับปรุงรายการที่ไดบันทึกบัญชีไวแลวในใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ดังน้ี 

เลขที่ 3/47 
     ใบผานรายการบัญชทีัว่ไป     วันที่ 16 มิ.ย. 47 

ฝายกองคลงั 
รายการ รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

เดบิท  บัญชีงบกลาง 
         เครดิต  บัญชีเงินสะสม 

7000 
700 

40,000  -  
40,000 

 
 - 
 
 

 
คําอธิบาย เพ่ือปรับปรุงรายการที่ไดบนัทึกเปนรายการยืมเงินสะสมไปจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
จํานวน 25,000 บาท และคาเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 15,000 บาท 
 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 
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  3. ไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวา ไดโอนเงินสวัสดิการ ประเภท 
คาหนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพรายวนั หนังสือวารสาร และหนงัสือสําหรบัหองสมุดประชาชนตําบล  
จํานวน 50,000 บาท ใหแลว และสํานักงานคลังจังหวัดไดสง Statement แจงยอดเงินใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ทราบ เม่ือวันที่ 5 ก.ค. 47 
      3.1 วันที่ 5 ก.ค. 47 จัดทําใบนําสงรบัเงิน จํานวน 50,000 บาท หมายเหต ุ
ฝากคลังจังหวดัตาม statement ของสํานักงานคลังจังหวัด 

ก. จัดทําใบนําสงเงิน 
 

เลขที่ 12/47 
วันที่  5 ก.ค. 47 
กอง………………… 
ฝาย………………… 

ใบนําสงเงิน 
              ขาพเจา………………………………………ขอนําสงเงินดังรายการตอไปน้ี 

เลมที่ – เลขที่ รหัส จํานวนเงิน 
ลําดับ ใบเสร็จ ประเภทเงิน งาน บัญช ี บาท หมายเหตุ 

  คาหนังสือพิมพรายวัน  3002 50,000 - ฝากคลังจังหวดั 
        
                                         รวม 50,000 -  

 
   ข. บันทึกลงในทะเบียนเงนิรายรับ ตามตัวอยางในหนาที่ 2  
      3.2 วันที่ 6  ก.ค. 47 โอนเงินจากคลงัจังหวัดเขาบญัชีเงินฝากธนาคาร 
   ค. บันทึกลงในสมุดเงินสดรับ 
 

สมุดเงินสดรบั 
เดบิท เครดิต อ่ืน ๆ 

วันท่ี รายการ ใบนําสงเงิน 

เลขท่ี 
เงินฝากธนาคาร 
กรุงไทย (ออมทรัพย) 

เงินรายรับ เดบิท (เครดิต) 

2547   จํานวนเงิน  รหัสบัญชี จํานวนเงิน 
ก.ค. 5  12/47   50,000 - 011 50,000  - 
ก.ค. 6   50,000 -   011 (50,000  -) 

          
          

 
 
 
 

- 9 - 



สงเคราะห 
 

 
                 ง. บันทึกยอดลงในทะเบียนรายจายงบประมาณ (โดยเปดการดแผนใหม) 

 
 

               รหัส 7270 
   ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ         แผนที่ 1 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน    หมวดคาวัสดุ 
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (คาหนังสือพิมพรายวันฯ) 

วันที่ 

2547 
รายการ อางถึง 

ใบสําคัญ 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

ผูกพัน 

(จํานวนเงิน) 

จายเงินแลว 

(จํานวนเงิน) 

หมาย 

เหตุ 
ก.ค. 5 ไดรับจัดสรรตาม  50,000  -      

 ใบอนุมัต…ิ……….         
ก.ค. 6 โอนลดรายการไป  (10,000 -)   10,000  - (เบิกจายจากเงินสํารองจาย 
 เงินสํารองจาย        ไปแลว) 
 เบิกจายระหวางป  (25,000 -)   25,000 -  

ก.ย. 30   (15,000 -) 15,000 -   กันเงินไปจายในป 2548 
(ยังไมมีหน้ีผูกพัน) 

   50,000 - 15,000 - 35,000  -  

 
     3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปรบัปรุงรายการที่ไดบันทึกบญัชีเปนรายจายไวแลว  
โดยใชใบผานรายการบัญชทีั่วไป ดังน้ี 

เลขที่ 4/47 
     ใบผานรายการบัญชทีัว่ไป     วันที่ 6 ก.ค. 47 

ฝายกองคลงั 
รายการ รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

เดบิท  บัญชลีกูหนี้เงินยืมเงินสะสม 
         เครดิต  บัญชีงบกลาง 

704 
5000 

10,000  -  
10,000 

 
 - 
 
 

คําอธิบาย เพ่ือบันทึกการปรับปรุงรายการที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายจายตามงบประมาณรายจายไวแลว 
    เปนบญัชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม เน่ืองจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประเภทคาหนังสือพิมพ 

              รายวัน จํานวน 10,000 บาท  
 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 
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     3.4 เพ่ิมยอดในชอง “งบประมาณคงเหลือ” ในทะเบียนรายจายตามงบประมาณ  
และลดยอดในชอง “จายเงินแลว” เทากบัจํานวนทีไ่ดจายไปแลว (การดแผนเดิม) ตามตัวอยางใน 
ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ รหัส 5004 หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย หนา 1 
     3.5 องคการบริหารสวนตําบลจัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไป บนัทึกบัญช ี
เพ่ือหักลางลกูหนี้เงินยืมเงินสะสม 

เลขที่ 5/47 
     ใบผานรายการบัญชทีัว่ไป     วันที่ 6 ก.ค. 47 

ฝายกองคลงั 
รายการ รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

เดบิท  บัญชคีาวัสด ุ
         เครดิต  บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 

7270 
704 

10,000  -  
10,000 

 
  - 
 
 

 
คําอธิบาย บันทึกบัญชเีพ่ือหักลางลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมที่ไดปรับปรุงรายการทีใ่ชจายจากเงนิงบประมาณ 
ประเภทเงินสาํรองจาย ไปจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน 
 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 
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  4. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดยืมเงินสะสมไปจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน 
     4.1 องคการบริหารสวนตําบลใหดําเนนิการตามขอ 3.1 และ 3.5 
     4.2 กรณีเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการดังน้ี 
           4.2.1 กรณีที่เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ยืมเงินสะสมไปจายคาหนังสือพิมพ 
รายวัน รวม 10,000 บาท เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2546 ใหบันทึกรายการตามขอ 2.2.1 หนา 6 ในทะเบยีน 
รายจายตามงบประมาณและสมุดเงินสดจาย 
          4.2.2 ปรับปรุงรายการที่ไดบันทึกบัญชีไวแลวในใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ดังน้ี 

เลขที่ 6/47 
     ใบผานรายการบัญชทีัว่ไป     วันที่ 6 ก.ค. 47 

ฝายกองคลงั 
รายการ รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 

เดบิท  บัญชคีาวัสด ุ
         เครดิต  บัญชีเงินสะสม 

7270 
700 

10,000  -  
10,000 

 
 - 
 
 

 
คําอธิบาย เพ่ือปรับปรุงรายการที่ไดบนัทึกเปนรายการยืมเงินสะสมไปจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน  
จํานวน 10,000 บาท  
 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 
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  5. เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2547 มีเงินคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส คงเหลอื 70,000 บาท  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ คงเหลอื 25,000 บาท คาหนังสือพิมพรายวัน คงเหลือ 15,000 บาท ใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิน่ หมายเหต ุในทะเบยีนรายจายงบประมาณและประทบัตรา ”กันเงนิไปจายป 2548”  
และจัดทําใบผานรายการบญัชีทั่วไป ดังน้ี 

 
เลขที่ 30/47 

     ใบผานรายการบัญชทีัว่ไป     วันที่ 30 ก.ย. 47 
ฝายกองคลงั 

รายการ รหัสบัญช ี เดบิท เครดิต 
เดบิท  บัญชีงบกลาง 
         บัญชคีาวัสด ุ
         เครดิต  บัญชีรายจายคางจาย 

7000 
7270 
600 

95,000 
15,000 

 - 
- 

 
 

110,000 
 

 
 
 - 

 
คําอธิบาย เพ่ือกันเงินคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและคนพิการ คาหนังสือพิมพรายวนั ซ่ึงคงเหลือ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2547 จํานวน 70,000 บาท  25,000 บาท และ 15,000 บาท ไปใชจายในปงบประมาณ 2548 
 
ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 

 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนพัฒนาระบบบญัชีทองถิ่น 
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ที่ มท 0808.4/ 
    

  
 
       กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
       ถนนนครราชสีมา กทม. 10300 

         สิงหาคม  2547 

เรื่อง  การบันทึกบัญชเีงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสวัสดิการเบีย้ยงัชีพผูปวยเอดสและคนพิการ  
        หนังสือพิมพรายวัน หนังสือวารสาร และหนังสือสําหรับหองสมุดประชาชนตําบล 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0310.5/ว 3651 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 
          2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.4/7961 ลงวนัที่ 13 ตลุาคม 2546 

สิ่งที่สงมาดวย  ตัวอยางการบันทึกบญัชี จํานวน 1 ชุด 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินรายได มาดําเนินการ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนสําหรับภารกิจถายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร กระทรวงพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย การใหสวัสดิการ  เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดสและคนพิการ หนังสือพิมพรายวัน  
หนังสือวารสาร และหนังสือสําหรับหองสมุดประชาชนตําบล โดยนําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณ 
ไวแลวไปใชจายเปนลําดับแรก หากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณที่เหลือจาย หรือยังไมมี 
ความจําเปนตองใชจาย ไปใชจายไดโดยอนุมัติของผูบรหิารทองถิ่น หรือหากไมมีงบประมาณเพียงพอ 
ก็ใหใชจายจากเงินสะสมในสวนที่เกบ็รกัษาไว ซ่ึงในกรณีที่มีความจําเปนตองใชเงินสะสม กระทรวงมหาดไทย 
อนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายจากเงินสะสมไดเปนกรณีพิเศษ น้ัน 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือมิใหเกิดปญหาในการบันทกึบัญช ี 
เม่ือไดรับแจงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและคนพกิาร หนังสือพิมพรายวัน  
หนังสือวารสาร และหนังสือสําหรับหองสมุดประชาชนตําบล  จึงขอซักซอมแนวทางการปรับปรุงบัญชีให 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ปฏิบตัิ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเบิกจายคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
และคนพิการ หนังสือพิมพรายวนั หนังสือวารสาร และหนังสือสําหรบัหองสมุดประชาชนตําบล ซ่ึงไดเบกิจาก 
เงินสํารองจายไปแลวหรือยมืเงินสะสมทดรองจาย โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปรับปรุงการบนัทึกบัญช ี
เม่ือไดรับแจงการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทคาเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดสและคนพิการ หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือวารสาร และหนังสือสําหรับหองสมุดประชาชนตําบล ดังน้ี 
  1. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินงบประมาณรายจาย หมวดงบกลาง  
ประเภทเงินสาํรองจาย ไปจายเปนคาเบีย้ยังชีพผูปวยเอดสและคนพิการ ใหดําเนินการ ดังน้ี 
     1.1 เม่ือไดรับโอนเงินจากสํานักงานคลังจังหวัด หรือกลุมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่นจังหวดั ประเภทคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและคนพิการ  
 

/ ก. จัดทํา … 
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          ก. จัดทําใบนําสงเงิน 
          ข. บันทึกลงในทะเบยีนเงินรายรับ ดังน้ี 
     เดบิท บัญชเีงินรายรับ    XXX 
     เครดิต บัญชเีงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (3002) XXX 
          ค. บันทึกลงในสมุดเงินสดรับ ดังน้ี 
     เดบิท บัญชเีงินฝากคลังจังหวัด   XXX 
     เครดิต บัญชเีงินรายรับ    XXX 
          ง. เม่ือโอนเงินฝากคลงัจังหวัดเขาบญัชีเงินฝากธนาคารใหบันทึกบัญชใีนสมุด 
เงินสดรับ ดังน้ี 
              เดบิท บัญชีเงินฝากธนาคาร   XXX 
     เครดิต บัญชเีงินฝากคลังจังหวัด   XXX 
           จ. บันทึกยอดเงินทีไ่ดรับแจงจัดสรรลงในทะเบยีนรายจายตามงบประมาณ โดยให 
เปดการดแผนใหมและระบแุผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห หมวดงบกลาง  
รหัส 7004 ประเภทรายจายตามขอผูกพนั (คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสหรือคาเบี้ยยงัชีพสําหรับคนพิการ) 
     1.2 จัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ปรับปรุงรายการที่ไดบันทึกบญัชีเปนรายจาย 
ไวแลว ดังน้ี 
          เดบิท บัญชีลูกหนีเ้งินยืมเงินสะสม (จํานวนเทากับที่ไดจายไป) XXX 
         เครดิต บญัชีงบกลาง (จํานวนเทากบัที่ไดจายไป)   XXX 
      1.3 เพ่ิมยอดในชอง “งบประมาณคงเหลือ” ในทะเบียนรายจายตามงบประมาณ 
และลดยอดในชอง “จายเงินแลว” เทากบัจํานวนทีไ่ดจายไปแลว (การดแผนเดิม) 
     1.4 จัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไป บนัทึกบัญชเีพ่ือหักลางลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 
ตามขอ 1.2 ดังน้ี 
          เดบิท บัญชีงบกลาง    XXX 
         เครดิต บญัชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม   XXX 
  2. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดยืมเงินสะสม ไปจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
และคนพิการ ใหดําเนินการดังน้ี 
     2.1 องคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการตามขอ 1.1 และ 1.4 
     2.2 เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดําเนินการตามขอ 1.1 และปรบัปรุง 
รายการที่ไดบนัทึกบัญชไีวแลวโดยใหจัดทาํใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ดังน้ี 
          เดบิท บัญชีงบกลาง (จํานวนเทากับที่ไดจายไป)  XXX 
         เครดิต บญัชีเงินสะสม (จํานวนเทากบัที่ไดจายไป)  XXX 
 
 

/ 3. กรณี … 
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  3. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินงบประมาณรายจาย หมวดงบกลาง ประเภท 
เงินสํารองจายไปจายเปนคาหนังสือพิมพรายวัน หรือหนังสือวารสาร หรือหนังสือสําหรับหองสมุดประชาชน 
ตําบล ใหดําเนินการ ดังน้ี 
      3.1 เม่ือไดรับโอนเงินจากสํานักงานคลังจังหวัด หรือกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จังหวัด ประเภทคาหนังสือพิมพรายวัน หรือหนังสือวารสาร หรือหนังสือสําหรับหองสมุดประชาชนตําบล 

   ก. จัดทําใบนําสงเงิน 
 ข. บันทึกลงในทะเบยีนเงินรายรับ ดังน้ี 
     เดบิท บัญชีเงินรายรับ    XXX 

       เครดิต บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (3002)  XXX 
   ค. บันทึกลงในสมุดเงินสดรับ ดังน้ี 
       เดบิท บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด   XXX 
       เครดิต บัญชีเงินรายรับ    XXX 
   ง. เม่ือโอนเงินฝากคลังจังหวัดเขาบญัชเีงินฝากธนาคาร ใหบันทึกบญัชีในสมุด 
เงินสดรับ ดังน้ี 
       เดบิท บัญชีเงินฝากธนาคาร    XXX 
       เครดิต บัญชีเงินฝากคลังจังหวัด   XXX 
   จ. บันทึกยอดลงในทะเบียนรายจายตามงบประมาณ โดยใหเปดการดแผนใหมและ 
ระบุแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน หมวดคาวัสด ุ
รหัส 7271 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (หนังสือพิมพรายวัน หรือหนังสือวารสาร หรือหนังสือสําหรับ 
หองสมุดประชาชนตําบล) 
      3.2 จัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ปรับปรุงรายการที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายจาย 
ไวแลว ดังน้ี 
   เดบิท บัญชีลกูหนี้เงินยืมเงินสะสม (จํานวนเทากบัที่ไดจายไป) XXX 
            เครดิต บัญชีงบกลาง (จํานวนเทากับที่ไดจายไป)   XXX 
      3.3 เพ่ิมยอดจํานวนเงินในชอง “งบประมาณคงเหลือ” ในทะเบียนรายจายตามงบประมาณ  
และลดยอดจาํนวนเงินในชอง “จายเงินแลว” เทากับจํานวนที่ไดจายไปแลว (การดแผนเดิม) 
      3.4 จัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไป บันทึกบญัชีเพ่ือหักลางลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 
ตามขอ 3.2 ดังน้ี 
           เดบิท บัญชีคาวัสด ุ    XXX 
          เครดิต บัญชีลูกหนีเ้งินยืมเงินสะสม   XXX 

4. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดยืมเงินสะสม ไปจายเปน คาหนังสือพิมพรายวัน  
หรือคาหนังสือวารสาร หรือคาหนังสือสําหรับหองสมุดประชาชนตาํบล ใหดําเนนิการดังน้ี 
      4.1 องคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการตามขอ 3.1 และ 3.4 
 

/ 4.2 เทศบาล … 
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      4.2 เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดําเนินการตามขอ 3.1 และปรบัปรุง 
รายการที่ไดบนัทึกบัญชไีวแลว โดยใหจัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ดังน้ี 
   เดบิท บัญชีคาวัสดุ (จํานวนเทากับทีไ่ดจายไป)  XXX 
           เครดิต บัญชีเงินสะสม (จํานวนเทากับที่ไดจายไป)  XXX 
  5. กรณีมีเงินคาเบี้ยยงัชีพผูปวยเอดสและคนพิการ หรือคาหนังสือพิมพรายวัน หรือคาหนังสือ 
วารสาร หรือคาหนังสือสําหรบัหองสมุดประชาชนตาํบล หรือเงินอ่ืนทีมี่การรบัจายในลักษณะหรือทํานองเดียวกนั 
คงเหลืออยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ใหจัดทําใบผานรายการบญัชีทัว่ไป เพ่ือปรับปรุงรายการยอดคงเหลือ  
ทั้งที่มีหน้ีผูกพันและยงัไมมีหน้ีผูกพันนําไปเบกิจายปงบประมาณถดัไป โดยใหเบกิจายในวตัถปุระสงคเดียวกนั  
ดังน้ี 
      เดบิท บัญชีรายจาย (หมวดที่จาย) (ยอดที่เหลือ)  XXX 
      เครดิต บัญชีรายจายคางจาย     XXX 
รายละเอียดการปฏิบตัิปรากฏตามตวัอยางที่เสนอมาพรอมน้ี  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัตติอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สํานักบริหารการคลังทองถิน่ 
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