
แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม เพื่อตั้งเงนิทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน      

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2547 ขอ 108 

เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด 
 1. การตั้งเงินทุนสํารองเงนิสะสมปแรก เม่ือระเบียบฯ มีผลบังคบัใช ใหปฏิบตัิดังน้ี 
    1.1 คํานวณหายอดเงนิสะสมที่นําไปใชไดจากยอดบัญชเีงนิสะสมในงบแสดงฐานะ 
การเงิน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2547 เพ่ือตั้งเปนยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม รายละเอียดการคาํนวณ
ปรากฏตาม หนา 5 
    1.2 คํานวณเงินทุนสํารองเงินสะสม อัตรารอยละ 25 จากยอดเงินสะสมของเทศบาล/      
องคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 1.1 เม่ือไดยอดแลวใหบันทึกบญัชี โดยใชใบผานรายการบญัชีทั่วไป 
ดังน้ี 
   Dr. บัญชีเงินสะสม  XXX 
        Cr. บัญชเีงินทุนสํารองเงินสะสม  XXX 
    1.3 การหายอดเงินสะสมที่สามารถนําไปจายขาดได ใหนํายอดเงินสะสมที่ไดยอด         
ตามขอ 1.1 หักเงินทุนสํารองเงินสะสมในอัตรารอยละ 25 ตามขอ 1.2  
    1.4 หากเทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจนถึง
ปจจุบัน ในกรณีดังตอไปน้ี   
         1.4.1 กรณีมีการยืมเงินสะสม นอกเหนือจากรายการที่ไดปรากฏในงบประมาณรายจาย    
ประจําป พ.ศ. 2548 (ที่ตองตั้งงบประมาณสงใชเงินยืมเงินสะสม) เพ่ือจายในกรณีตาง ๆ เชน สิทธิ
ประโยชน ของพนักงาน ทั้งน้ี รวมทั้ง ผูบริหารทองถิน่ เปนตน กรณีดังกลาวเทศบาล/องคการบริหาร      
สวนจังหวัดไมตองตั้งงบประมาณเพื่อสงใชเงินยืมเงินสะสมในปถัดไป เน่ืองจากไดมีการบันทึกลดยอด
บัญชีเงินสะสม ตามระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  
         1.4.2 กรณีที่มีมติทีป่ระชุมสภาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว ทั้งโครงการที่ยังไมได
ดําเนินการและโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ และมีความประสงคจะใชเงินตามโครงการขางตนตอไป 
ใหนํายอดที่ไดรับอนุมัติดังกลาวไปหักจากยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม      
รอยละ 25 แลว ตามขอ 1.3 และหักเงินยมืเงินสะสมตามขอ 1.4.1 (ถามี) ดังน้ัน  เทศบาลและองคการ
บริหารสวนจงัหวัดจะไดยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปจายขาดเงินสะสมได  
     1.5 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1.1-1.4 แลว ใหรายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชได        
คงเหลือตามแบบตวัอยาง หนา 7 สงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดรวบรวมสงใหกรมสงเสริมการ       
ปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 30 เมษายน 2548        
     1.6 ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดพจิารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการทีไ่ด
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อสงใชเงินยืมเงนิสะสม ไปตัง้จายใน    
รายการที่มีความประสงคจะใชจายเงินโดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีาร      
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
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    1.7 กรอบวงเงินสะสมที่อาจจายขาดไดของป 2548 ใหคํานวณในอัตรารอยละ 40         
ของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของงบประมาณรายจายประจําป โดยงบประมาณรายจาย       
เพ่ือการลงทุน ไดแก คาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง และคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน
เม่ือคํานวณแลวใหจัดทําทะเบียนคุมกรอบวงเงินสะสมที่อาจจายขาดไดของป 2548 
 2. เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปตอไป เม่ือไดปดบัญชีรายรับ รายจายแลว            
ใหคํานวณยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปในอัตรารอยละ 25 ของยอดรายรับจริงสูงกวารายจายจริง 
เม่ือไดยอดแลวใหบันทึกบญัชีโดยใชใบผานรายการบญัชีทั่วไป ดังน้ี 
   Dr. บัญชีเงินสะสม  XXX 
        Cr. บัญชเีงินทุนสํารองเงินสะสม XXX 
 3. การคํานวณเงินฝากสมทบเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือเงินทุนสะสม
ขององคการบริหารสวนจงัหวัด (กสอ.) ที่จะตองสงในป 2549 และปตอไปใหนํายอดรายรับจริงสูงกวา   
รายจายจริงหักลูกหนี้คาภาษี (ถามี) และเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปไดยอดเทาใด จึงนํามาคํานวณ      
เงินฝากสมทบในอัตรารอยละ 10 เพ่ือสงฝากตอไป    
 4. เมื่อเริ่มปงบประมาณใหม ใหคํานวณยอดเงินสะสมที่อาจจายขาดได รอยละ 40       
ของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทนุ แลวใหจัดทาํทะเบยีนคุมกรอบวงเงินสะสมที่อาจจายขาดได       
ประจําป เพ่ือเปนกรอบวงเงนิแตละปในการบริหารยอดจายขาดเงินสะสม 
 
 

-------------------------------- 
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องคการบริหารสวนตําบล 
 1. การตั้งเงินทุนสํารองเงนิสะสมปแรก เม่ือระเบียบฯ มีผลบังคบัใช ใหปฏิบตัิดังน้ี 
    1.1  ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 หากองคการบริหารสวนตําบล มียอดลูกหนี้เงินยืม      
เงินสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงนิใหปรับปรุงปดบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ดังน้ี  
             Dr เงินสะสม   XXX 
    Cr บัญชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม  XXX 
    1.2 คํานวณหายอดเงนิสะสมที่นําไปใชไดจากยอดบัญชเีงนิสะสมในงบแสดงฐานะ    
การเงิน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2547 เพ่ือตั้งเปนยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม รายละเอียดการคาํนวณ
ปรากฏตาม หนา 6 
    1.3 คํานวณเงินทุนสํารองเงินสะสม อัตรารอยละ 25 จากยอดเงินสะสมขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามขอ 1.2 เม่ือไดยอดแลวใหบันทึกบญัชี โดยใชใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ดังน้ี 
   Dr. บัญชีเงินสะสม XXX 
        Cr. บัญชเีงินทุนสํารองเงินสะสม  XXX 
     1.4 การหายอดเงินสะสมที่สามารถนําไปจายขาดได ใหนํายอดเงินสะสมที่ไดยอด             
ตามขอ 1.2 หักเงินทุนสํารองเงินสะสมในอัตรารอยละ 25 ตามขอ 1.3  
     1.5 ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงปจจบุัน หากองคการบริหารสวนตําบล         
มีการยืมเงินสะสมนอกเหนือจากรายการที่ไดปรากฏในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2548          
(ที่ตองตั้งงบประมาณสงใชเงินยืมเงินสะสม) เพ่ือจายในกรณีตาง ๆ เชน สิทธิประโยชนของพนักงาน  
ทองถิ่น ทั้งน้ี รวมถึงของผูบริหารทองถิน่ เปนตน โดยไดบันทึกบญัชีไวแลว ดังน้ี  
   Dr บัญชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม  XXX 
       Cr บัญชีเงินฝากธนาคาร    XXX 
         - ใหองคการบริหารสวนตําบล โอนปดบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมดังกลาว โดยใช 
ใบผานรายการบัญชีทัว่ไป ดังน้ี  
   Dr บัญชเีงินสะสม    XXX 
    Cr บัญชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม   XXX 
     กรณีดังกลาวองคการบรหิารสวนตําบลไมตองตั้งงบประมาณสงใชเงินยืมเงินสะสมเนื่องจาก
ไดปรับปรุงลดยอดเงินสะสมตามระเบยีบเรียบรอยแลว   
    1.6 กรณีที่มีมติที่ประชมุสภาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จนถึงปจจุบัน ทัง้โครงการ       
ที่ยังไมไดดําเนินการและโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ และมีความประสงคที่จะใชเงินตามโครงการ
ขางตนตอไป ใหนํายอดที่ไดรับอนุมัติดังกลาวไปหักจากยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดหลังหักเงินทุนสํารอง
เงินสะสมรอยละ 25 แลว ตามขอ 1.4 และหักเงินยืมเงินสะสมตามขอ 1.5 (ถามี)  ดังน้ัน องคการ
บริหารสวนตําบลจะไดยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปจายขาดได   
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     1.7 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1.1 -.16 แลว ใหรายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชได       
คงเหลือตามแบบตวัอยาง หนา 8 สงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดรวบรวมสงใหกรมสงเสริมการ        
ปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 30 เมษายน 2548 
     1.8 ใหองคการบริหารสวนตําบลพจิารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดตัง้          
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อสงใชเงินยืมเงินสะสม ไปตั้งจายใน       
รายการที่มีความประสงคจะใชจายเงินโดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีาร      
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  

      1.9 กรอบวงเงินสะสมที่อาจจายขาดเงินสะสมไดของป 2548 ใหคํานวณในอัตรารอยละ 
40 ของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทนุของงบประมาณรายจายประจําป โดยงบประมาณรายจาย    
เพ่ือการลงทุน ไดแก คาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง และคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรพัยสิน 
เม่ือคํานวณแลวใหจัดทําทะเบียนคุมกรอบวงเงินสะสมที่อาจจายขาดไดของป 2548     
 2. เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และปตอไป เม่ือไดปดบัญชีรายรับ รายจายแลว            
ใหคํานวณยอดเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปในอัตรารอยละ 25 ของยอดรายรับจริงสูงกวารายจายจริง 
เม่ือไดยอดแลวใหบันทึกบญัชีโดยใชใบผานรายการบญัชีทั่วไป ดังน้ี 
   Dr. บัญชีเงินสะสม  XXX 
        Cr. บัญชเีงินทุนสํารองเงินสะสม XXX 

3. เมื่อเริ่มปงบประมาณใหม ใหคํานวณยอดเงินสะสมที่อาจจายขาดได รอยละ 40        
ของงบประมาณรายจายเพื่อการลงทนุ แลวใหจัดทาํทะเบยีนคุมกรอบวงเงินสะสมที่อาจจายขาดได
ประจําป เพ่ือเปนกรอบวงเงนิแตละปในการบริหารยอดจายขาดเงินสะสม 
 
 

---------------------------------------- 
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การคํานวณหายอดเงินสะสม ทีน่ําไปใชจายไดเพื่อนําไปตั้งเงินทนุสํารองเงนิสะสมปแรก 
   1.  เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด 
       (1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 
    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547                     XXX 
    (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)  
     หัก  บัญชเีงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.                        XX 

          บัญชลีูกหนี้ - ภาษโีรงเรือนและที่ดิน                  XX 
                - ภาษีบํารุงทองที่ (95 %)                  XX 
       - ภาษีปาย                        XX 
 บัญชีลูกหนีเ้งินยืมเงินสะสม - สถานธนานุบาล                 XX 
          บัญชีเงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร                  XX 
          บัญชเีงินขาดบัญช ี(ถามี)                   XX              
 ยอดผลตางจากการชําระหนีร้ะหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูและเจาหนี ้         XX       XXX 
     ยอดเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                               XXX 
(2) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชเีงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
     ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวดั ณ วันที่ 30 กันยายน 2547        XXX 
     (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)     
     หัก   บัญชีรายจายคางจาย  
              (รวมเงินอุดหนุนที่ไดโอนเขาบัญชีเงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว)      XX 
            บัญชีเงินรับฝากตาง ๆ                    XX 
            บัญชีสํารองเงินรายรับ                     XX 
   บัญชีเงินสะสมเพื่อการลงทุน           XX 
            บัญชีเงินเกินบญัชี (ถามี)           XX       XXX 
      ยอดเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิน่                               XXX 
 
หมายเหตุ  ยอดเงินสะสมที่จะนําไปตัง้เงินทุนสํารองเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะตองมียอดเทากัน 
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2.  องคการบริหารสวนตําบล    
    (1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน  
        ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547                    XXX 
        (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)  
        หัก  บญัชีรายไดคางรับ                                  XX 
              บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                           XX 

    บัญชีบัตรออมทรัพยทวีสิน (ถามี)                          XX 
              บัญชีเงินขาดบัญชี (ถามี)                           XX    XXX 
         ยอดเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                         XXX 

 

    (2) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
         ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด  ณ วันที่ 30 กันยายน 2547         XXX 
         (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)  
         หัก บัญชีรายจายคางจาย 
              (รวมเงินอุดหนุนที่ไดโอนเขาบัญชีเงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว)      XX 
                  บัญชีเงินรับฝากตาง ๆ                      XX 
               บัญชีเงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน                XX 
     บัญชีสํารองเงินรายรับ                                                               XX 
              บัญชีเงินเกินบัญชี (ถามี)                           XX   XXX 
            ยอดเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                              XXX 
 
หมายเหตุ  ยอดเงินสะสมที่จะนําไปตัง้เงินทุนสํารองเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะตองมียอดเทากัน 
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ตัวอยาง  
เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด 

รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที ่............................................. 
 
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2547(ยอดตาม (1) หรือ (2))         XXX 
(1) หายอดเงนิสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 
    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547                                    XXX 
    (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)             
     หัก  บัญชเีงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.              XX 

  บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                  XX 
                 - ภาษีบํารุงทองที่ (95 %)                  XX 
        - ภาษีปาย             XX 
 บัญชีลูกหนีเ้งินยืมเงินสะสม - สถานธนานุบาล                 XX 
 บัญชีเงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร                  XX 
 บัญชีเงินขาดบัญช ี                    XX              
 ยอดผลตางจากการชําระหนี้ระหวางทรพัยสินเกิดจากเงินกูและเจาหนี้         XX        XXX 

ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได                                      XXX 
(2) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชเีงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
    ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวดั ณ วันที่ 30 กันยายน 2547        XXX 
    (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)     
    หัก   บัญชรีายจายคางจาย  

    (รวมเงินอุดหนุนที่ไดโอนเขาบัญชีเงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว)      XX 
   บัญชีเงินรบัฝากตาง ๆ                    XX 
   บัญชีสํารองเงินรายรับ                   XX 
   บัญชเีงินสะสมเพื่อการลงทุน           XX 
   บัญชเีงินเกนิบัญชี (ถามี)           XX       XXX 

     ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได                                  XXX 
หัก  เงินทุนสาํรองเงินสะสมสําหรับปแรก        XXX 
คงเหลือ            XXX 
หัก  เงินยืม/จายขาด – เงนิสะสม         XXX 
       (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2547 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดแลว 
       ทั้งโครงการที่ยังไมไดดําเนินการและโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและมีความประสงค                                            
       ที่จะใชจายเงินตามโครงการขางตนตอไป) 
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ ....................................................                                                        XXX 
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ตัวอยาง  

องคการบริหารสวนตําบล 
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที ่............................................. 

 
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2547(ยอดตาม (1) หรือ (2))                XXX 
(1) หายอดเงนิสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 
    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547                                    XXX 
    (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)             
     หัก  บัญชรีายไดคางรับ                      XX 

  บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                   XX 
       บัญชบีัตรออมทรัพยทวีสิน (ถามี)         XX 
      บัญชีเงินขาดบัญชี (ถามี)                   XX        XXX 
 ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได                                       XXX 

(2) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชเีงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
    ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวดั ณ วันที่ 30 กันยายน 2547         XXX 
    (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)     
    หัก   บัญชรีายจายคางจาย  

    (รวมเงินอุดหนุนที่ไดโอนเขาบัญชีเงินฝากขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว)      XX 
   บัญชีเงินรบัฝากตาง ๆ                    XX 
   บัญชีเงินรบัฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน    
   บัญชีสํารองเงินรายรับ                   XX 
   บัญชเีงินเกนิบัญชี (ถามี)           XX  

     ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได                                  XXX 
หัก  เงินทุนสาํรองเงินสะสมสําหรับปแรก        XXX 
คงเหลือ            XXX 
หัก  เงินยืม/จายขาด – เงนิสะสม         XXX 
       (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2547 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดแลว 
       ทั้งโครงการที่ยังไมไดดําเนินการและโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและมีความประสงค                                            
       ที่จะใชจายเงินตามโครงการขางตนตอไป) 
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ ....................................................                                                        XXX 

   
 
 



ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน (หมายเหตุ 1) XXX
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2) XXX
เงินฝาก - เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
หรือกองเงินทุนสะสมองคการบริหารสวนจังหวัด (กสอ.) XXX
เงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร XXX
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด XXX
ลูกหน้ี  - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน XXX
         - ภาษีบํารุงทองท่ี XXX
         -  ภาษีปาย XXX XXX
ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล XXX
เงินขาดบัญชี XXX
หุนในโรงพิมพสวนทองถิ่น XXX
ทรัพยสินที่เกิดจากเงินกู ก.ส.ท. XXX
ทรัพยสินที่เกิดจากเงินกู ธนาคารกรุงไทย XXX

XXX

ทุนทรัพยสิน (หมายเหตุ 1) XXX
เจาหน้ี (หมายเหตุ 3) XXX
เงินรับฝากตาง ๆ (หมายเหตุ 4) XXX
เงินเกินบัญชี XXX
รายจายคางจาย (หมายเหตุ 5) XXX
รายจายผัดสงใบสําคัญ (หมายเหตุ 6) XXX
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย (หมายเหตุ 7) XXX
สํารองเงินรายรับ XXX
เงินสะสมเพื่อการลงทุน XXX
เงินทุนสํารองเงินสะสม XXX
เงินสะสม (หมายเหตุ 8) XXX

XXX
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หนี้สินและเงินสะสม

เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด
งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน  ….
                                                      ทรัพยสิน

ตัวอยาง 



      หมายเหตุ 8

เงินสะสม 1 ตุลาคม.... XXX

            รายรับจริงสูงกวารายจายจริง               XXX
            หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกวารายจายจริง (เงินทุนสํารองเงินสะสม)       XXX
 บวก     รายรับจริงสูงกวารายจายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม XXX
 บวก     รายจายคางจายคงเหลือ
            …………………………… XXX
            …………………………… XXX
            …………………………… XXX
 หัก      จายขาดเงินสะสม (XXX) XXX
เงินสะสม 30 กันยายน .... XXX

เงินสะสม 30 กันยายน ....  ประกอบดวย
         1. ทรัพยสินที่เกิดจากเงินกู XXX
         2. หุนในโรงพิมพสวนทองถิ่น XXX
         3. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. XXX
         4. เงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร (กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด (ถามี)) XXX
         5. ลูกหน้ีคาภาษี XXX
         6. ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม - สถานธนานุบาล XXX
         7. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได XXX

XXX

 หมายเหตุ  ในปงบประมาณ…………. ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสม
                จํานวน ………….บาท และจะเบิกจายในปงบประมาณตอไป

                  รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1
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งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน ....

เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด

ตัวอยาง 
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ตัวอยาง 
 

องคการบริหารสวนตําบล ……………………….. อําเภอ ………………. จังหวัด …………………… 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน …………. 
 
ทรัพยสิน 

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 
บัตรออมทรัพยทวีสิน 
รายไดคางรับ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด 
เงินสดในมือ 
  เงินสด 
  ธนาคาร …………- ประจํา 
                         - ออมทรัพย 
  ธนาคาร …………- ประจํา 
  เงินฝากคลังจังหวัด 
เงินขาดบัญช ี

 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
 
 
 

xxx 

หนี้สินและเงนิสะสม 
ทุนทรัพยสิน 
รายจายคางจาย 
เงินรับฝากตาง ๆ  
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย 
เงินสะสมเพื่อการลงทุน 
สํารองเงินรายรับ 
เงินเกินบัญช ี
เงินทุนสํารองเงินสะสม 
เงินสะสม 1 ตุลาคม …… 
บวก รายรบัจริงสูงกวารายจายจริง 
       รายไดคางรับ 
เงินทุนสํารองเงินสะสมประจําป 
       จายขาดเงินสะสม 
เงินสะสม 30 กันยายน. ….              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
(xxx) 
(xxx) 

 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
 

 
(ลงชื่อ)…………………..     (ลงชื่อ)……………………….             (ลงชื่อ)………………………. 
        (………………….)     (………………………)                             (……………………….)
หัวหนากองคลัง…………………          ปลัดองคการบริหารสวนตําบล…………………         นายกองคการบริหารสวนตําบล………… 
  

 
 



                             (ตัวอยางที่ 1)

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน (หมายเหตุ 1) 48,100,000
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) 70,800,000
เงินฝาก ก.ส.ท./กสอ. 9,660,000
เงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร 600,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด 22,260,000
หุนในโรงพิมพ 5,000
ลูกหน้ี - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 640,000
        - ภาษีบํารุงทองท่ี (95%) 80,000
        - ภาษีปาย 37,400 757,400
ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม - สถานธนานุบาล 2,000,000
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู ก.ส.ท. 20,000,000
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู ธนาคารกรุงไทย 50,000,000

176,082,400

ทุนทรัพยสิน (หมายเหตุ 1) 48,100,000
เจาหน้ีเงินกู ก.ส.ท. (หมายเหตุ 3) 20,000,000
เจาหน้ีธนาคารกรุงไทย (หมายเหตุ 3) 50,000,000
เงินรับฝากตาง ๆ (หมายเหตุ 4) 1,800,000
รายจายคางจาย (หมายเหตุ 5) 36,896,254
เงินสะสมเพื่อการลงทุน 60,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย 22,260,000
สํารองเงินรายรับ 8,500,000
เงินสะสม (หมายเหตุ 8) 36,566,146

176,082,400

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
ทรัพยสิน

หนี้สินและเงินสะสม
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ตัวอยางการคํานวณเงินสะสม (กรณีมีเงินกูที่ยังไมถึงกําหนดชําระ)
เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด ………………………………………….

งบแสดงฐานะการเงิน 



หมายเหตุ          ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ตามตัวอยางที่ 1
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)
         เงินสด  -
         เงินฝากธนาคาร ออมสิน    - ประเภทออมทรัพย 2,000,000

                กรุงไทย   - ประเภทออมทรัพย 5,740,000
     ประเภทประจํา 40,000,000
     ประเภทกระแสรายวัน 60,000

    เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร - ประเภทออมทรัพย 23,000,000
70,800,000

 เงินสะสม 1 ตุลาคม 2546 40,765,000
                   บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 5,600,000

       รายจายคางจายคงเหลือ 250,000 5,850,000
 หัก   จายขาดเงินสะสม 8,000,000
        ยืมเงินสะสม 2,048,854 10,048,854
 เงินสะสม 30 กันยายน 2547 36,566,146

               เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2547 ประกอบดวย
 1. หุนในโรงพิมพสวนทองถิ่น 5,000

  2. เงินฝาก ก.ส.ท./กสอ. 9,660,000
 3. เงินฝากสมทบทุนสงเสริมอาชีพ 600,000
 4. ลูกหน้ีภาษี 757,400
 5. ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม - สถานธนานุบาล 2,000,000
 6. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 23,543,746
 เงินสะสม 30 กันยายน 2547 36,566,146

งบเงินสะสม (หมายเหตุ 8)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
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 (ตัวอยางที่ 1) 

ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตั้งเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปแรก 
ดังน้ี 

 1.    พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคาร  
       ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร         70,800,000.- 
       (ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) 

      หัก บัญชีรายจายคางจาย     36,896,254.-  
            บัญชีเงินรับฝากตาง ๆ       1,800,000.- 
            บัญชีเงินสะสมเพื่อการลงทุน              60,000.- 
            บัญชีสํารองเงินรายรับ      8,500,000.-       47,256,254.- 
       ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได          23,543,746.- 

 2.    เมื่อเทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด คํานวณยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสดและ       
       เงินฝากธนาคาร ตามขอ 1 แลว ใหดําเนินการดังน้ี  

      2.1 คํานวณ 25 % เพ่ือตั้งเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปแรก ดังน้ี  
  (23,543,746 X 25%) = 5,885,936.50 
      2.2   ใหปรับปรุงบัญชีโดยใชใบผานรายการบัญชีทั่วไป ดังน้ี     
                  Dr บัญชีเงินสะสม   5,885,936.50 
                       Cr บัญชีเงินทุนสํารองเงินสะสม  5,885,936.50 
3. ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงปจจุบัน เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับอนุมัติ

ใหยืมเงินสะสมเพื่อจายเปนสวัสดิการของพนักงาน จํานวน 500,000 บาท และไดรับอนุมัติใหจายขาดเงิน
สะสม จํานวน 1,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,000,000 บาท  

4. ในปงบประมาณ 2548 เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด ไดตั้งงบประมาณรายจาย  
เพ่ือการลงทุนไว จํานวน 15,000,000 บาท ดังน้ัน เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดจะมีกรอบวงเงิน
จายขาดเงินสะสมได  6,000,000 บาท  

5. เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดจะมีเงินสะสมที่จะไปบริหารได ดังน้ี  
   ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ตามขอ 1    23,543,746.- 
   หัก  เงินทุนสํารองเงินสะสม ตามขอ 2.1     5,885,936.50 
         คงเหลือ       17,657,809.50 
   หัก  เงินยืม/จายขาด – เงินสะสม ตามขอ 3      2,000,000.- 
   ยอดเงินสะสมที่นําไปจายขาดเงินสะสมไดในระหวางป 2548 15,657,809.50 
   หัก กรอบวงเงิน 40 %ของงบลงทุน        6,000,000.-     
   คงเหลือเงินสะสม       9,657,809.50 

 
 



(ตัวอยางที่ 2)

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน (หมายเหตุ 1) 48,100,000
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) 60,075,000
เงินฝาก ก.ส.ท./กสอ. 9,660,000
เงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร 600,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด 22,260,000
หุนในโรงพิมพ 5,000
ลูกหน้ี - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 640,000
        - ภาษีบํารุงทองท่ี (95%) 80,000
        - ภาษีปาย 37,400 757,400
ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม - สถานธนานุบาล 2,000,000
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู ก.ส.ท. 20,000,000
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู ธนาคารกรุงไทย 50,000,000

165,357,400

ทุนทรัพยสิน (หมายเหตุ 1) 48,100,000
เจาหน้ีเงินกู ก.ส.ท. (หมายเหตุ 3) 18,000,000
เจาหน้ีธนาคารกรุงไทย (หมายเหตุ 3) 45,000,000
เงินรับฝากตาง ๆ (หมายเหตุ 4) 1,800,000
รายจายคางจาย (หมายเหตุ 5) 36,896,254
เงินสะสมเพื่อการลงทุน 60,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย 22,260,000
สํารองเงินรายรับ 8,500,000
เงินสะสม (หมายเหตุ 8) 32,841,146

165,357,400

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
ทรัพยสิน

หนี้สินและเงินสะสม
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ตัวอยางการคํานวณเงินสะสม (กรณีมีการชําระหนี้เงินกู)
เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด ………………………………………….

งบแสดงฐานะการเงิน 



หมายเหตุ          ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ตามตัวอยางที่ 2
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)
         เงินสด  -
         เงินฝากธนาคาร ออมสิน    - ประเภทออมทรัพย 2,000,000

                กรุงไทย   - ประเภทออมทรัพย 2,015,000
   - ประเภทประจํา 33,000,000
   - ประเภทกระแสรายวัน 60,000

    เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร - ประเภทออมทรัพย 23,000,000
60,075,000

 เงินสะสม 1 ตุลาคม 2546 40,765,000
                   บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 3,600,000

       รายจายคางจายคงเหลือ 250,000 3,850,000
 หัก  จายขาดเงินสะสม 9,725,000
       ยืมเงินสะสม 2,048,854 11,773,854
 เงินสะสม 30 กันยายน 2547 32,841,146

               เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2547 ประกอบดวย
 1. หุนในโรงพิมพสวนทองถิ่น 5,000

  2. เงินฝาก ก.ส.ท./กสอ. 9,660,000
 3. เงินฝากสงเสริมอาชีพเกษตรกร 600,000
 4. ลูกหน้ีภาษี 757,400
 5. ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม - สถานธนานุบาล 2,000,000
 6.  ผลตางจากการชําระหน้ี 7,000,000
 7. เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 12,818,746
 เงินสะสม 30 กันยายน 2547 32,841,146
หมายเหตุ  1. ชําระหน้ีเงินกู ก.ส.ท. (เงินตน) จํานวน  2,000,000 บาท

  2. ชําระหน้ีเงินกูธนาคารกรุงไทย (เงินตน) จํานวน 5,000,000 บาท 

งบเงินสะสม (หมายเหตุ 8)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
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(ตัวอยางที่ 2) 

ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตั้งเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปแรก 
ดังน้ี 
                                     
 1.    พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคาร  
       ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร    60,075,000.- 
       (ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) 
       หัก  บัญชีรายจายคางจาย       36,896,254.- 

 บัญชีเงินรับฝากตาง ๆ          1,800,000.- 
             บัญชีเงินสะสมเพื่อการลงทุน            60,000.- 
             บัญชีสํารองเงินรายรับ         8,500,000.- 47,256,254.-  
       ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได    12,818,746.- 
 2. เมื่อเทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด คํานวณยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด 
และเงินฝากธนาคาร ตามขอ 1 แลว ใหดําเนินการดังน้ี  

     2.1 คํานวณ 25% เพ่ือตั้งเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับปแรก ดังน้ี  
  (12,818,746 X 25%) = 3,204,686.50 บาท  
    2.2   ใหปรับปรุงบญัชีโดยใชใบผานรายการบญัชีทั่วไป โดย 
      Dr บัญชเีงินสะสม    3,204,686.50 
       Cr บัญชเีงินทุนสํารองเงินสะสม    3,204,686.50  

3. ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงปจจุบัน เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับอนุมัติ
ใหยืมเงินสะสมเพื่อจายเปนสวัสดิการของพนักงาน จํานวน 500,000 บาท และไดรับอนุมัติใหจายขาด    
เงินสะสม จํานวน 1,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,000,000 บาท   

4. ในปงบประมาณ 2548 เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด ไดตั้งงบประมาณรายจาย  
เพ่ือการลงทุนไว จํานวน 15,000,000 บาท ดังน้ัน เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัดจะมีกรอบวงเงิน
จายขาดเงินสะสมได  6,000,000 บาท  
 5. เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวดัจะมีเงินสะสมที่จะไปบรหิารได ดังน้ี  
    ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ตามขอ 1     12,818,746.- 
    หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม ตามขอ 2.1     3,204,686.50   
         คงเหลือ        9,614,059.50 

   หัก เงินยืม/จายขาด – เงินสะสม ตามขอ 3    2,000,000.-  
    ยอดเงินสะสมที่นําไปจายขาดเงินสะสมไดในระหวางป 2548  7,614,059.50 
   หัก กรอบวงเงิน 40 %ของงบลงทุน      6,000,000.-   
   คงเหลือเงนิสะสม        1,614,059.50 
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(ตัวอยางที่ 3) 
 
องคการบริหารสวนตําบล…………………อําเภอ…………………จังหวัด…………….. 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 

ทรัพยสิน 
ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 
บัตรออมทรัพยทวีสิน 
รายไดคางรับ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด 
เงินสดในมือ 
   เงินสด 
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
             สหกรณการเกษตร 
       - ประจํา 
       - ออมทรัพย 
       - กระแสรายวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,000,000 
1,823,000 

60,000 

 
28,100,000 
    100,000 
    100,000 
       5,000 
    500,000 

 
 
 
 
 
 

15,883,000 
16,588,000 

หน้ีสินและเงินสะสม 
ทุนทรัพยสิน 
รายจายคางจาย 
เงินรับฝากตาง ๆ 
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคางจาย 
เงินสะสมเพื่อการลงทุน 
สํารองเงินรายรับ 
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2546 
บวก รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 
       รายไดคางรับ 
หัก จายขาดเงินสะสม 
เงินสะสม 30 กันยายน 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,765,000 
5,600,000 

3,000 
(1,000,000) 

 
 

 
28,100,000 
    300,000 
     20,000 
    200,000 
    500,000 

100,000 
100,000 

 
 
 
 

15,368,000 
16,588,000 
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(ตัวอยางที่ 3) 
ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตั้งเงินทุนสาํรองเงินสะสมสําหรับปแรก ดังน้ี  
1. หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน  
    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2547                   15,368,000.- 
   (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)  
   หัก  บัญชีรายไดคางรับ               5,000.-                           
         บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม            100,000.-                   
         บัญชีบัตรออมทรัพยทวีสิน (ถามี)            100,000.-                
         บัญชีเงินขาดบัญชี (ถามี)                     -            205,000.-  
    ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได                                                 15,163,000.-  
2. พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชเีงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    (ณ วันที่ 30 กันยายน 2547)                15,883,000.- 
    หัก  บัญชีรายจายคางจาย      300,000.- 
 บัญชีเงินรบัฝากตาง ๆ                  20,000.- 
 บัญชีเงินรบัฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน                      200,000.- 
 บัญชีเงินสะสมเพื่อการลงทนุ     100,000.- 
 บัญชีสํารองเงินรายรับ      100,000.-         720,000.- 
     ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได                                                   15,163,000.- 
3. ใหองคการบริหารสวนตําบล ปรับปรุงปดบญัชลีกูหนี้เงินยืมเงินสะสมที่ปรากฏในงบแสดง  
     ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  กับบัญชีเงินสะสม โดยใชใบผานรายการบัญชีทัว่ไป   
    ดังน้ี 
 Dr. บัญชีเงินสะสม   100,000.- 
      Cr. บัญชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม   100,000.- 
4. เมื่อองคการบริหารสวนตําบล คํานวณยอดเงินสะสมจากยอดเงินสะสมขององคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่นที่พิสูจนยอดตามขอ 1 และขอ 2 แลว ใหดําเนินการ ดังน้ี   
   4.1 คํานวณ 25 % เพ่ือตั้งเงินทุนสํารองเงินสะสมปแรก ดังน้ี 
        (15,163,000 X 25%) = 3,790,750 
   4.2 ใหปรับปรุงบัญชีโดยใชใบผานรายการบัญชีทัว่ไป โดย 
 Dr. บัญชีเงินสะสม   3,790,750.-  
      Cr. บัญชีเงินทุนสาํรองเงินสะสม   3,790,750.- 
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5. ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติใหยืมเงินสะสม 
    เพ่ือจายเปนสวัสดิการของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท ในกรณีดังกลาวนี้องคการบริหารสวน    
    ตําบลไดบนัทึกบัญชไีวแลว ดังน้ี  
 Dr บัญชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม  120,000.- 
  Cr บัญชเีงินฝากธนาคาร        120,000.- 
6. องคการบริหารสวนตําบลไดรับอนมุัติใหจายขาดเงินสะสมเมื่อปงบประมาณ 2547 ซ่ึงยังไมได   
   ดําเนินการ จํานวน 800,000 บาท และเม่ือเดือนมกราคม 2548 จํานวน 2,100,000 บาท มีความ   
   ประสงคจะดําเนินการเบกิจาย 
7.  ใหองคการบริหารสวนตําบลโอนปดบัญชลีูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ที่ไดบนัทึกบัญชตีั้งแตวันที่       
    1 ตุลาคม 2547 จนถึงปจจุบัน จํานวน 120,000 บาท ตามขอ 5 โดยใชใบผานรายการบัญชีทัว่ไป       
    ดังน้ี 
            Dr. บัญชีเงินสะสม  120,000 
                          Cr. บญัชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม      120,000 
8. ในปงบประมาณ 2548 องคการบริหารสวนตําบล ไดตั้งงบประมาณเพื่อการลงทุนไว จํานวน 
    5,000,000 บาท ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลจะมีกรอบวงเงิน จายขาดเงินสะสมได  
    2,000,000 บาท  
9. องคการบริหารสวนตําบลจะมีเงินสะสมที่จะไปบริหารได ดังน้ี  
    ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ตามขอ 1    15,163,000.- 
    หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม ตามขอ 4.1     3,790,750.- 
         คงเหลือ                 11,372,250.- 
    หัก เงินยืม/จายขาด – เงินสะสม ตามขอ 6 และ 7    3,020,000.- 
     ยอดเงินสะสมที่นําไปจายขาดเงินสะสมได ในระหวางป 2548   8,352,250.- 
    หัก กรอบวงเงิน 40 %ของงบลงทุน         2,000,000.- 
     คงเหลือเงินสะสม        6,352,250.- 
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องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 
รายงานสถานะการเงินประจําวัน 

วันที่.............................. 
 จํานวนเงิน (บาท) 

         เงินสดคงเหลือ 
                   ยอดเงินสดคงเหลือยกมา  (1) 

   

                   เงินสดรับ (2)      
                   เงินนําฝากธนาคาร (3)     
                   ยอดเงินสดคงเหลือยกไป  (4)   

         เงินฝากธนาคาร   
                   ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา (5)   
                   เงินนําฝากธนาคาร (6)    
                   รายจาย               (7)   
                   ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป  (8)   

              เช็คที่อนุมัติแลวผูมีสิทธิยังไมมารับ จํานวน……………….ฉบับ เปนเงิน…………………….
บาท              

  

              (รายละเอียดปรากฏดานหลังรายงาน) (9)      
         รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร   
       ธนาคาร………………………… สาขา…………………………. (10)   
                   - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่……………………………………   
                   - ประเภทเผื่อเรียก บัญชีเลขที่ ………………………………………...   
                   - ประเภทประจํา 12 เดือน บัญชีเลขที่ ………………………………………………….   
        ธนาคาร………………………….. สาขา ………………………………. (11)   
                   - ประเภทออมทรัพย บัญชีเลขที่ ……………………………………………………………..   
                   - ประเภทประจํา บัญชีเลขที่ ………………………………………………………………....   
                     ....................................................................................................................................   
                     ....................................................................................................................................   
                   รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป (12)    

 
 

(ลงชื่อ) .....………………………………. ผูตรวจ 
(………………………….………) 
ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 

กรณีมีเงินสดคงเหลือ 
     คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไดตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตองแลว  
จึงไดนําเขาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย 
……..………………   ……………..…………   ………………............ 
        กรรมการ                     กรรมการ                   กรรมการ          

 
………………………………………………………… 

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

(ลงชื่อ) .....………………………………. ผูตรวจ 
(………………………….………) 
ตําแหนง หัวหนาหนวยงานคลัง 

หมายเหตุ  
นําเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทําการถัดไป 
 
     ขาพเจาไดรับเงินจํานวน ………………..……บาท นําฝากธนาคาร 
ในวันที่ ……………………..……. เรียบรอยแลว 
                         

(ลงชื่อ) …………………………………… เจาหนาที่การเงินฯ 
                 (…….………………....…………..) 

 



 
 

องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 
รายงานสถานะการเงินประจําวัน 

วันที่.............................. 
 จํานวนเงิน (บาท) 

         เงินสดคงเหลือ 
                   ยอดเงินสดคงเหลือยกมา   

   

                   เงินสดรับ       
                   เงินนําฝากธนาคาร      
                   ยอดเงินสดคงเหลือยกไป     

         เงินฝากธนาคาร   
                   ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา    
                   เงินนําฝากธนาคาร     
                   รายจาย                  
                   ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป     

              เช็คที่อนุมัติแลวผูมีสิทธิยังไมมารับ จํานวน……………….ฉบับ เปนเงิน…………………….
บาท              

  

              (รายละเอียดปรากฏดานหลังรายงาน))      
         รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร   
       ธนาคาร………………………… สาขา………………………….    
                   - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่……………………………………   
                   - ประเภทเผื่อเรียก บัญชีเลขที่ ………………………………………...   
                   - ประเภทประจํา 12 เดือน บัญชีเลขที่ ………………………………………………….   
        ธนาคาร………………………….. สาขา ……………………………….    
                   - ประเภทออมทรัพย บัญชีเลขที่ ……………………………………………………………..   
                   - ประเภทประจํา บัญชีเลขที่ ………………………………………………………………....   
                     ....................................................................................................................................   
                     ....................................................................................................................................   
                   รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป     

 
 

(ลงชื่อ) .....………………………………. ผูตรวจ 
(………………………….………) 
ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี 

กรณีมีเงินสดคงเหลือ 
     คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไดตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตองแลว  
จึงไดนําเขาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย 
……..………………   ……………..…………   ………………............ 
        กรรมการ                     กรรมการ                   กรรมการ          

 

………………………………………………………… 
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

(ลงชื่อ) .....………………………………. ผูตรวจ 
(………………………….………) 
ตําแหนง หัวหนาหนวยงานคลัง 

หมายเหตุ  
นําเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทําการถัดไป 
 
     ขาพเจาไดรับเงินจํานวน ………………..……บาท นําฝากธนาคาร 
ในวันที่ ……………………..……. เรียบรอยแลว 
                         

(ลงชื่อ) …………………………………… เจาหนาที่การเงินฯ 
                 (…….………………....…………..) 
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คําอธิบายรายงานสถานะการเงินประจําวัน 
 
การลงรายการตาง ๆ ในรายงานสถานะการเงินประจําวันใหปฏบิตัดัิงน้ี 
เงินสดคงเหลือ 
(1) “ยอดเงินสดคงเหลือยกมา ”  ใหลงยอดเงินสดคงเหลือที่ไมไดนําฝากธนาคาร 
                                                            หรือนําฝากธนาคารไมทันของวันกอนที่จัดทํารายงาน 
                                                            สถานะการเงินประจําวัน 
(2) “เงินสดรับ”     ใหลงจํานวนเงินสดที่ไดรับในวันนั้น 
(3) “เงินนําฝากธนาคาร”   ใหลงจํานวนเงินที่นําฝากธนาคารในวนันัน้ 
(4) “ยอดเงินสดคงเหลือยกไป”  ใหลงจํานวนเงินสดคงเหลือที่ยังไมไดนําฝากธนาคาร 
      ของวันน้ัน 
เงินฝากธนาคาร 
(5) “ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา” ใหลงยอดเงินที่ฝากธนาคารทั้งสิ้นของวนักอนที่จัดทํา 
      รายงานสถานะการเงินประจําวัน 
(6) “เงินนําฝากธนาคาร”   ใหลงจํานวนเงินที่นําฝากธนาคารในวนัน้ัน จํานวน 
      เดียวกับ (3) 
(7) “รายจาย”     ใหลงยอดเงินที่ไดรับอนุมัตใิหเบิกเงินตามรายงาน 
                                                             การจัดทําเช็ควันเดียวกับการจัดทํารายงานสถานะ 
                                                             การเงิน 
(8) “ยอดเงินฝากธนาคาร   ใหลงจํานวนเงิน ตามยอด (5) + (6) - (7)  = (8)  
      คงเหลือยกไป” 
(9) “เช็คที่อนุมัติแลวผูมสีิทธิยังไมมารับ” ใหลงจํานวนเช็คที่ไดรับอนุมัติแลวผูมีสิทธิยังไมมารับ 
                        โดยใหรวมถึงเช็ควันกอนที่จัดทํารายงานสถานะการเงิน 
                                                             ประจําวัน โดยมีรายละเอียดเช็คที่อนุมัติแลวผูมีสิทธิ   
                                                             ยังไมมารับเงินประกอบ 
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร 
(10) และ (11)   
“ธนาคาร ………….. สาขา …………….” ใหลงยอดเงินที่ฝากธนาคารโดยระบุชื่อธนาคารและ 
                                                             สาขาตามจํานวนทีป่รากฏตาม (8) 
(12) “รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป  ใหลงยอดรวมเงินฝากธนาคารโดยยอดเงินจะเทากับ (8) 
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เช็คที่อนุมัติแลวผูมีสทิธิยังไมมารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจําวัน) 

วันที่ ………………………….. 
 

ลําดับที่ เลขที่เช็ค วันทีล่งในเชค็ ชื่อผูรับเงิน จํานวนเงิน หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   รวม    

 
ลงชื่อ .......................................ผูจัดทํา 

                                                                                                            (............................................) 
                                                                               เจาหนาที่การเงิน 

 



(1) 
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ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนการใชจายเงินรวม 

งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ................ 
ไตรมาสที่ ..................... ตั้งแตเดือน..............................ถึงเดือน................................... 

 
ประมาณการคาใชจาย (3) ลําดับที ่ รายการ (2) 
รวม เดือน............... เดือน...............  เดือน.................. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

รายจายงบกลาง 
เงินเดือน 
คาจางประจํา 
คาจางชั่วคราว  
คาตอบแทน 
คาใชสอย  
คาวัสด ุ
คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 
คาครุภัณฑ 
คาที่ดินและสิง่กอสราง 

    

รวม     
 
        หมายเหตุ (4) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
ลงชื่อ                                     ผูรายงาน                 ลงชื่อ                                 หัวหนาหนวยงานคลงั 
          (                                   )                                           (                                   )                                 
       ตําแหนง ...................                                               ตําแหนง..................... 
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คําอธิบายแบบแผนการใชจายเงินรวม 
 
 ใหหนวยงานคลัง รวบรวมขอมูลจากแผนการใชจายเงินของหนวยงานจัดทําเปนแผนการ         
ใชจายเงินรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําไตรมาส 
 การลงรายการในแบบใหปฏิบัติ ดังน้ี  
 (1)  หมายถึง   ไตรมาสที่รายงาน ดังน้ี  
    ไตรมาส 1 ตั้งแตเดือน ตุลาคม   ถึง ธันวาคม  
    ไตรมาส 2 ตั้งแตเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 
    ไตรมาส 3 ตั้งแตเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 
    ไตรมาส 4 ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน  
 (2)  หมายถึง รายการคาใชจายตามงบประมาณรายจายประจําป  
 (3)  หมายถึง คาใชจายทีค่าดวาจะเกิดขึ้นในแตละเดือน  
 (4)  หมายถึง หมายเหตุ สาระสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน สาเหตุของการปรับเปลี่ยน     
                                        แผนการใชจายเงิน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 

(3) (4) 
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ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนการใชจายเงินของหนวยงาน....................... 
‘งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ................ 

ไตรมาสที่ ........................ตั้งแตเดือน....................................ถึงเดือน................................. 
รหัสแผนงาน............................รหัสงาน........................... 

 
ประมาณการคาใชจาย (6) ลําดับที ่ รายการ (5) 
รวม เดือน............... เดือน.................  เดือน............... 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

รายจายงบกลาง 
เงินเดือน 
คาจางประจํา 
คาจางชั่วคราว  
คาตอบแทน 
คาใชสอย  
คาวัสด ุ
คาสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน 
คาครุภัณฑ 
คาที่ดินและสิง่กอสราง 

    

รวม     
 
        หมายเหตุ (7) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 ลงชื่อ                                     ผูรายงาน                ลงชื่อ                                        หัวหนาหนวยงาน 
          (                                   )                                           (                                   )                                 
   ตําแหนง.........................                                           ตําแหนง.................... 
 
 

(2) 
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คําอธิบายแบบแผนการใชจายเงินของหนวยงาน  
 
  ใหสํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ไดรับงบประมาณ
รายจายจัดทําแผนการใชจายเงินของหนวยงาน ยื่นตอหนวยงานคลงั กอนวันเริ่มตนไตรมาส อยางนอย 
20 วัน เพ่ือใหหนวยงานคลังรวบรวม จัดทาํแผนการใชจายเงนิรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ประจํา
ไตรมาสตอไป 
 การลงรายการในแบบใหปฏิบัติดังน้ี  
 (1)  หมายถึง  ชื่อสํานัก กอง สวน ฝาย ตามโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                         ที่ไดรับงบประมาณรายจาย 
 (2)  หมายถึง ไตรมาสที่รายงาน ดังน้ี  
    ไตรมาส 1 ตั้งแตเดือน ตุลาคม   ถึง ธันวาคม  
    ไตรมาส 2 ตั้งแตเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 
    ไตรมาส 3 ตั้งแตเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 
    ไตรมาส 4 ตั้งแตเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน  
 (3)  หมายถึง เลขรหัสแผนงาน 
 (4)  หมายถึง เลขรหัสงาน 
 (5)  หมายถึง รายการคาใชจายตามงบประมาณรายจายประจําป  
 (6)  หมายถึง คาใชจายทีค่าดวาจะเกิดขึ้นในแตละเดือน  
 (7)  หมายถึง หมายเหตุ ภารกิจที่สําคัญทีท่ําใหเกิดคาใชจายในไตรมาสนั้น เชน 
                                        ในไตรมาสนี้มีการดําเนินโครงการรณรงคการจัดเก็บภาษีฯ  
                                        หรือหมายเหตุ สาระสาํคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน สาเหตขุองการปรับ 
                                        เปลี่ยนแผนการใชจายเงิน  
   
    
 
 
 
 




