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3.6 การทําบญัชีของศนูยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
3.6.1 การจัดทําบัญชีของศูนยฯ 
 การบริหารงานของศูนยความรวมมือนั้น จะตองมีการจัดทําบัญชีเชนเดียวกับการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการจัดทําบัญชีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 

 ระบบการบัญชีที่ดี จะตองมีข้ันตอนการจดบันทึกเหตุการณทางการเงินตามกฎระเบียบวิธี

ปฏิบัติของหลักการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยมีการวางระบบบัญชี การสรุปผลขอมูลจาก

การบันทึกมาจัดทํางบการเงินตาง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทางการบัญชี         

การบันทึกบัญชีและความถูกตองของงบการเงิน การตีความและวิเคราะหขอมูลทางบัญชี เพื่อเปน

แหลงขอมูลดานการเงินที่จะแสดงใหเห็นถึงความเปนไปของกิจการ 

 กระบวนการทางการบัญชีจะเร่ิมตนตั้งแตการรวบรวมขอมูล การจัดหมวดเอกสาร                 

การบันทึกและการรายงาน และปดทายดวยขั้นตอนการทํางบการเงิน และวิเคราะหตีความเพื่อ               

การตัดสินใจ ดังภาพประกอบ 

 
ภาพขัน้ตอนการบัญช ี

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ขอมูลเอกสาร

ตาง ๆ 

บันทึกในสมุด

บันทึกขั้นตน 

บันทึกในสมุด

บันทึกขั้นปลาย 

จัดทํางบการเงิน

ตาง ๆ 

วิเคราะหตีความ

เพื่อการตัดสินใจ 

วิเคราะหรายการ จัดแยกหมวดหมูบัญช ี - ทํางบทดลองกอนปรับปรุง 

- บันทึกรายการปรับปรุง 

- ทํางบทดลองหลังปรับปรุง 

- ปดบัญชีรายไดคาใชจาย 

- หายอดคงเหลือบัญชี

สินทรัพย หนี้สิน และทุน 

- จัดทําอัตราสวน       

ตาง ๆ จากงบการเงิน 

- หาอัตรารอยละจาก

งบการเงิน 
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 การทําบัญชีนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของการบัญชีเทานั้น ซึ่งโดยปกติจะมีรูปแบบการทาํบญัชี

ที่เปนมาตรฐานอยูแลว แตในสวนของศูนยฯ เอง แมจะยังไมมีสถานะทางกฎหมาย หากก็จําเปนที่

จะตองมีการทําบัญชีของศูนยฯ ในลักษณะการจดบันทึกและรวบรวมขอมูลทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้น

ประจําวันของศูนยฯ เพื่อนํามาจัดทํางบการเงินตาง ๆ ดวย ทั้งนี้ก็เพื่อ 

1. สามารถทราบถึงผลการดําเนินงานของศูนยฯ ในรอบระยะเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้น 

2. แสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจกรรมหรือโครงการของศูนยฯ ณ วันใดวันหนึ่ง 

 ตามที่ตองการ 

3. ปองกันมิใหสินทรัพยตาง ๆ ของศูนยฯ สูญหาย 

4. เปนแหลงขอมูลสําหรับนําไปใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 

 การดําเนินงานของศูนยฯ ในโครงการตาง ๆ 

5. เปนแหลงขอมูลทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่สนใจจะเขามารวม 

 เปนภาคีสมาชิกเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนเปนแหลงขอมูลเพื่อตรวจสอบสถานะ 

 การเงินการคลังโดยหนวยงานผูตรวจสอบ รัฐบาล และผูสนใจอื่น ๆ 
 

3.6.2 กระบวนการทําบัญชีและบันทึกบัญชีของศูนยฯ 
 

 1) การจัดทําบัญชีของศูนยฯ 
 กระบวนการจัดทําบัญชีของศูนยความรวมมือ กลาวไดวาเปนขั้นตอนที่คอนขางละเอียด

และซับซอน ทั้งนี้เนื่องจากศูนยความรวมมือที่เกิดขึ้นยังไมมีสถานะเปนนิติบุคคล การจัดทําระบบ

บัญชีของศูนยความรวมมือจึงตองอาศัยแนวทางปฏิบัติในทํานองเดียวกับการจัดทําบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อาจจะมีความแตกตางกันบางในเรื่องของการจัดประเภทบัญชีของศูนยความ

รวมมือ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดซักซอมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อ

ใชสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการรวมมือกันจัดตั้งศูนยความรวมมือโดยเฉพาะ 
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 สําหรับกระบวนการทําและบันทึกบัญชีของศูนยความรวมมือ มีข้ันตอนปฏิบัติดังตอนี้ 

 1) ศูนยฯ ควรมีการแตงตั้งเจาหนาที่บัญชี หรือจางพนักงานบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญ         

ทําหนาที่ทําและบันทึกบัญชีของศูนยฯ เปนการเฉพาะ  

 2) ในการทําและบันทึกบัญชี เนื่องจากศูนยฯ ยังไมเปนนิติบุคคล ซึ่งการบริหารงานของ

ศูนยฯ ยังคงแฝงอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ ดังนั้นเพื่อมิใหเกิดความสับสน 

ผิดพลาดในภายหลัง การลงบันทึกบัญชีของศูนยฯ ควรจัดทําแยกตางหากจากการบันทึกบัญชีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ ในขณะที่การบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภาคีสมาชิกที่สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ เองอาจทําบัญชีแยกตางหากจากบัญชี

ปกติของตน หรืออยางนอยที่สุด หากลงบันทึกบัญชีรวมกับสมุดบัญชีของหนวยงานเดิมของตน      

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
วางแนวทางการจัดระบบบัญชีของศนูยความรวมมอืไวอยางไร? 

 

ในการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของศูนยฯ นั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคีสมาชิกแตละแหง จะตองตั้งงบประมาณรายจายของตนตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานของ

ศูนยฯ ในหมวดเงินอุดหนุน ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ 

 ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ 

โดยการตั้งจายเงินสมทบในงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รายการคาใชจายในการ

ดําเนินงานของศูนยฯ โดยคณะกรรมการศูนยฯ สามารถบริหารงบประมาณในกิจกรรมของศูนยฯ 

ภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ  

โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  

ทั้งนี้ในสวนของการทําและบันทึกบัญชีของศูนยฯ นั้น ไดยึดตามหลักการของวิธีการ

งบประมาณของศูนยฯ ตามแนวทางของหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 72 ลงวันที่ 

16 พฤษภาคม 2543 เร่ืองการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนและรายงานการเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 

0808.3/ว 819 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 เร่ืองปรับระบบการบันทึกบัญชีขององคการบริหาร

สวนตําบล กอนเขาสูระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร โดยพิจารณาระเบียบพัสดุ

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก ถือปฏิบัติประกอบดวย 
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ก็ควรระบุหมายเหตุการอุดหนุนเงิน และหรือการลงบัญชีพัสดุครุภัณฑของหนวยงานตนในกิจการ

ของศูนยฯ ที่ชัดเจน เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในภายหลัง 

 3) ในการทําและบันทึกบัญชีของศูนยฯ นั้น ในระยะเริ่มตนเนื่องจากศูนยฯ ยังไมมี

สถานภาพความเปนองคกรอยางเปนทางการ การทําและบันทึกบัญชีจึงไมควรใชรูปแบบและ

วิธีการที่ซับซอนเกินไป ซึ่งจะเกี่ยวของกับการรับ-จายของศูนยฯ เปนหลัก ซึ่งมีข้ันตอนและ

กระบวนการลงบันทึกบัญชีของศูนยฯ ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 : การลงบัญชีเงินสด ซึ่งจําแนกเปน รายรับและรายจาย โดยแยกสมุดลงบัญชีเงินสด

เปน 2 เลม คือ สมุดเงินสดรับ และสมุดเงินสดจาย และลงทะเบียนเงินรายรับควบคูกันไป โดยมี

หลักฐานทางการเงินที่สําคัญ เชน ใบเสร็จรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งศูนยฯ  
 

ขั้นที่ 2 : ลงบันทึกในใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน 
 

ขั้นที่ 3 : ปดบัญชีประจําทุกสิ้นเดือน  โดยใชใบผานรายการเพื่อเปนหลักฐานในการบันทึก

บัญชีจากสมุดเงินสดรับ  สมุดเงินสดจาย และทะเบียนเงินรายรับเพื่อผานรายการไปเขาบัญชีแยกประเภท   
 

ขั้นที่ 4: ลงบัญชีแยกประเภท ตามหมวด เชน บัญชีทรัพยสิน บัญชีพัสดุ บัญชีคาใชสอย หรือ 

การกําหนดประเภทบัญชีของศูนยฯ อีกหนึ่งรายการเปนการเฉพาะ เชน บัญชีประเภท…โครงการ

ศูนยประสานงานและบริการจัดการรวมดาน…..เปนตน 
 

ขั้นที่ 5 : ทุกสิ้นเดือน ปดทะเบียนรายจายตามงบประมาณ  จัดทํากระดาษทําการกระทบยอด

งบประมาณรายจาย  เชน การลงทะเบียนรายจายจากเงินงบประมาณรายจายทั่วไป ตามโครงการ

ศูนยประสานงานและบริการจัดการรวมดาน….. เปนตน 
 

 ขั้นที่ 6 : จัดทํารายงานการเงินและสถานะการเงนิของศนูยฯ โดยทําเปนสรุปรายงาน

ประจําเดือน ดังนี ้

 -  รายงานรับ – จายเงินสด 

 -  งบทดลอง 

 -  รายงานงบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร 

 -  กระดาษทาํการกระทบยอดงบประมาณรายจาย  (จายจากเงนิงบประมาณรายจายทั่วไป 

 ตามโครงการศูนยประสานงานและบริการจัดการรวมดาน…………..) 
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 2) การตรวจสอบบัญชีของศูนยฯ 
 ในกระบวนการทําและบันทึกบัญชีของศูนยฯ ซึ่งจะดําเนินการไดอยางราบรื่นและถูกตอง           

ทั้งในแงของความถูกตองตามหลักการจัดทําบัญชีทั่วไปและในแงของความถูกตองตามกรอบปฏิบัติ

ของระเบียบและขอกฎหมายนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีระบบการควบคุม ดูแล และตรวจสอบบัญชี 

ต้ังแตเร่ิมตนกระบวนการจนกระทั่งวิเคราะห สรุปผลการดําเนินงานของศูนยฯ แตละงวด โดยผูทํา

หนาที่หลักที่คอยใหคําแนะนํา ดูแล คือ เจาหนาที่ดานการคลังจากสํานักงานทองถิ่นอําเภอ และจาก

สํานักงานทองถิ่นจังหวัด ซึ่งเปนทั้งผูชํานาญการดานรูปแบบและระบบการจัดทําและบันทึกบัญชีของ

หนวยงานราชการ อีกทั้งยังเปนผูใกลชิดและเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง อันจะ

เปนที่ปรึกษาดานการจัดทําและลงบันทึกบัญชีไดเปนอยางดี 

 นอกจากนี้ ทางศูนยฯ อาจขอคําแนะนําจากผูบริหารดานการคลังทองถิ่นและหรือผูบริหาร

ดานการพัฒนาระบบการลงบัญชีทองถิ่นจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะผูเชี่ยวชาญและ      

ผูวางหลักการ กรอบปฏิบัติ และรูปแบบดานการบัญชีของทองถิ่นโดยตรง โดยอาจนําเสนอเปนราง

รูปแบบและวิธีการลงบันทึกบัญชีของศูนยฯ นําเสนอเพื่อใหผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญของ        

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาแกไขใหถูกตองและเหมาะสม 

 ทั้งนี้ ในกระบวนการทําและบันทึกบัญชีของศูนยฯ ควรมีการตรวจสอบบัญชีเมื่อดําเนินงาน

ของศูนยฯ ครบรอบเดือน รอบหกเดือน และครบรอบป เพื่อปรับเปล่ียนหาแนวทางและรูปแบบของ

บัญชีของศูนยฯ ที่เหมาะสมที่สุดตอไป 
 

3.6.3 ตัวอยางการบันทึกบัญชีของศูนยฯ 
 1) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้งงบประมาณรายจายของ

ตนตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานของศูนยฯ (เมื่อมีรายจายเกิดขึ้น) 

 

 

 

      

 

 

 
บันทึกบัญชใีนสมุดเงินสดจาย     
 Dr.  บัญชีรายจาย (ตามหมวดที่จาย)  xx 

  Cr. เงินฝากธนาคาร    xx 

รายจายตามขอบังคับ

งบประมาณ 

ทะเบียนรายจายตาม

งบประมาณ (แยกตาม

แผนงาน  งาน หมวด) 

ทําฎีกาเบิกเงิน 

รายจายตามงบประมาณ จัดทํารายงานเช็ค สมุดเงินสดจาย 
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  2) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิกแตละแหงตั้งงบประมาณ

รายจายในหมวดเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ (เมื่ออุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ) 

 

 

 

 

 

 
 

บันทึกบัญชใีนสมุดเงินสดจาย     
 Dr.  บัญชีรายจาย (หมวดเงนิอุดหนุน)  xx 

  Cr. เงินฝากธนาคาร    xx 
 

  3) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ ไดรับเงินอุดหนุนจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก และรับเงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ 

  3.1)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ เปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน 1บัญชี 

  3.2) 

  

 
 

    
  
 

บันทึกบัญชใีนสมุดเงินสดรับ 
 Dr.  เงินฝากธนาคาร    xx 

  Cr. เงินรับฝาก   (หมวดเงนิอุดหนนุทัว่ไปโดยระบุวัตถุประสงค…. 

  เชน เงนิอุดหนนุโครงการประสานงานและบริการจัดการรวมดานโครงสรางพืน้ฐาน) 
 
 

 
 

รายจายตามขอบังคับ

งบประมาณ 

ทะเบียนรายจายตาม

งบประมาณ (แยกตาม

แผนงาน  งาน หมวด) 

ทําฎีกาเบิกเงิน 

รายจายตามงบประมาณ จัดทํารายงานเช็ค สมุดเงินสดจาย 

ออก

ใบเสร็จรับเงิน 

ใบนําสงเงิน         

(นําเงินฝากธนาคาร) 

สมุดเงินสดรับ 

ทะเบียนคุมที่เกี่ยวของ 
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  4) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ ต้ังจายสมทบเพื่อเปนคาใชจาย 

ในการดําเนินการของศูนยฯ ใหต้ังจายไวในงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รายการคาใชจาย

ในการดําเนินการของศูนยฯ ใหดําเนินการดังนี้ 

 

  

 

 

 

 
 

บันทึกบัญชใีนสมุดเงินสดจาย     
 Dr.  บัญชีรายจาย (หมวดรายจายงบกลาง)  xx 

  Cr. เงินฝากธนาคาร    xx 

 

  5) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศูนยฯ จายเงินตามวัตถุประสงคของศูนยฯ 

 

 

 
 

 

บันทึกบัญชใีนสมุดเงินสดจาย 
 Dr.  บัญชีเงินรับฝาก  (หมวดเงินอุดหนนุทั่วไปโดยระบวุัตถุประสงคเพื่อ…เชน ตามโครงการฯ

ของศูนยฯ)                   xx 

  Cr. เงินฝากธนาคาร               xx 

           ภาษหีัก ณ ที่จาย      xx 

 

 

 

 

 

รายจายตามขอบังคับ

งบประมาณ 

ทะเบียนรายจายตาม

งบประมาณ (แยกตาม

แผนงาน  งาน หมวด) 

ทําฎีกาเบิกเงิน 

รายจายตามงบประมาณ จัดทํารายงานเช็ค สมุดเงินสดจาย 

จายตามวัตถุประสงค ทําฎีกาเบิกเงิน      

นอกงบประมาณ 

จัดทํารายงานเช็ค สมุดเงินสดจาย 
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 ตัวอยางการบันทึกบัญชีของศูนยประสานงานและบริหารจัดการรวมดานโครงสราง
พื้นฐาน จังหวัดระยอง 
 

เหตุการณสมมต ิ 
1. วันที่ 30 พ.ย. 49 อบต.ปลวกแดง (ที่ตั้งศูนยฯ) ไดรับเงินอุดหนุนโครงการศูนย

ประสานงานและบริหารจัดการรวมดานโครงสรางพื้นฐาน จาก อบต.มาบยางพร 

จํานวน 500,000 บาท 

2. วันที่ 30 พ.ย. 49 อบต.ปลวกแดง ไดจายเงินสมทบเพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการของศูนยประสานงานและบริหารจัดการรวมดานโครงสรางพื้นฐาน 

จํานวน 800,000 บาท 
 

จากเหตุการณสมมติขางตน การบันทึกบัญชีของศูนยฯ จะมีรูปแบบและขั้นตอนตามลําดับโดยสังเขปดังนี้ 
     

          54-30-16 
         เลขที่ …….030/50……….. 

         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

….องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง…..      กอง………………………… 

         ฝาย พัฒนาและจัดเก็บรายได 
ใบนําสงเงิน 

ขาพเจา.........................…นางสาวจารุณี  วาฑิตศุภผล....................................ขอนําสงเงินดังรายการตอไปนี้- 

จํานวนเงิน ลําดับ 
เลมที่-เลขที่ 

ใบเสร็จ 
ประเภทเงิน 

รหัส

งาน 
รหัสบัญชี 

บาท ส.ต. 
หมายเหตุ 

1 3-1/50 เงินรับฝาก – เงินอุดหนุนโครงการ   908      500,000  -   

    ศูนยประสานงานและบริหารจัดการ           

    รวมดานโครงสรางพื้นฐานจาก           

   อบต.มาบยางพร           

2 3-2/50 เงินรับฝาก – เงินอุดหนุนโครงการ   908 800,000     

    ศูนยประสานงานและบริหารจัดการ           

    รวมดานโครงสรางพื้นฐานจาก           

    อบต.ปลวกแดง           

  รวมจํานวนเงินที่นาํสง   1,300,000  -  

  (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน)      

        

                

ผูนําสงเงิน.................................................................  ผูรับเงิน............................................................................ 

        นางสาวจารุณี  วาฑิตศุภผล    นางสาวจุฑาธิป  บุญประเสริฐ 

  ตําแหนง…..ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได     ตําแหนง….เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
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….องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง…..  
         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 

 
รายงานการจัดทําเช็ค 

เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา ผูรับเงิน จํานวนเงนิ ลายมือชื่อผูรับ 

1872001 110/50 

ศูนยประสานงานและบริการจัดการ

รวมดานโครงสรางพื้นฐาน            800,000   -    

           

            

ผูจัดทํา  ผูตรวจสอบ ผูอนุมัติ   

ลงช่ือ.................................... ลงช่ือ.............................................  ลงช่ือ.................................... 

ตําแหนง................................                         หัวหนากองคลัง  ตําแหนง............................... 

        

วันที่...................................... 

           

วันที่..........................................  วันที่...................................... 

       

ผูรับเช็ค ไดรับเช็คดังกลาวขางตนไวโดยถูกตองครบถวนแลวเพื่อ  ลงช่ือ..................................... 

จายใหแกผูรับเงิน    ตําแหนง............................... 

ลงช่ือ.................................... 

         

วันที่..........................................  วันที่...................................... 

              

ตําแหนง................................      
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….องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง….. 
สมุดเงินสดรบั 

วันท่ี รายการ ใบสําคัญสรุป เดบิต เครดิต อ่ืน ๆ 

    ใบนําสงเงิน 

เงินฝาก

ธนาคาร เงินรายรับ อ่ืน ๆ เดบิต (เครดิต) 

    เลขท่ี จํานวนเงิน     

รหัส

บัญชี จํานวนเงิน 

30-พ.ย.-49 

เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการศูนย

ประสานงานและบริหารจัดการรวมดาน 030/50       908 

 

(1,300,000  

 -

 ) 

  

โครงสรางพื้นฐานฯ ของ อบต.  

ปลวกแดง และอบต.ปลวกแดง 

         022 

     

1,300,000   - 

                

รวมเดือนน้ี               

 

หมายเหตุ รหัส 908    คือ เงินรับฝากเงินอุดหนุนฯ 

 รหัส 022    คือ เงินฝากธนาคารออมทรัพยบัญชีโครงการฯ 
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....องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง….. 
สมุดเงินสดจาย 

 
         

 
 
 
 

วันที่ รายการ เลขที่เช็ค เลขที่ฎีกา เครดิต เดบิต อื่น ๆ 

      กองคลัง เงินฝาก 

ภาษีหัก 

ณ 
งบ
กลาง เงินเดือน คาจาง คาจาง 

คา
ตอบ 

คา
ใช คา เดบิต (เครดิต) 

        ธนาคาร ที่จาย     ประจํา ชั่วคราว แทน สอย วัสดุ 

รหัส

บัญชี จํานวนเงิน 

30-พ.ย.-49 ศูนยประสานงานและบริการ 1872001 ฎ 110/50 

        

800,000    

   

800,000                    

  จัดการรวมดานโครงสรางพื้นฐาน                             

   เงินอุดหนุน                              

                               

                                

รวมเดือนนี้                             
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        เลขที่….2/50…. 
                                  วันที่ ..30/11/49….. 

ใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน# 1 
ฝาย  การคลัง 

  รายการ   รหัสบัญช ี เดบิต เครดิต 

Dr.   เงินฝากธนาคารออมทรัพย (โครงการ) 022           1,300,000.00    

  Cr. เงินรับฝาก - โครงการ 908   

          

1,300,000.00  

            

            

    รวม             1,300,000.00  

          

1,300,000.00  

คําอธิบาย   เพื่อบันทึกบัญชี    

            ปดบัญชีสมุดเงินสดรับ เพื่อผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2549 

            

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 
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        เลขที่….2/50…. 
                                  วันที่ ..30/11/49….. 

ใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน# 2 
ฝาย  การคลัง 

  รายการ   รหัสบัญช ี เดบิต เครดิต 

Dr. งบกลาง   000 

             

800,000.00    

                        Cr. เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 021   

             

800,000.00  

            

            

    รวม   

             

800,000.00  

             

800,000.00  

คําอธิบาย   เพื่อบันทึกบัญชี    

             ปดบัญชีสมุดเงินสดจาย  เพื่อผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ประจําเดือน  พฤศจิกายน  2549 

            

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูบันทึกบัญชี 

          
            

 
 

บัญชีแยกประเภท 
บัญชี เงินรบัฝาก-โครงการ 

วันที ่ รายการ หนาบัญชี เดบิต เครดิต คงเหลือ 

30-พ.ย.-49 ใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน # 1       

        

1,300,000  -     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 



  คูคูมือความรวมมือระหวางมือความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น  - 100 -

บัญชีแยกประเภท 
บัญชี งบกลาง 

วันที ่ รายการ หนาบัญชี เดบิต เครดิต คงเหลือ 

30-พ.ย.-49 ใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน # 2    800,000 -       

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

บัญชีแยกประเภท 
บัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย อบต. 

วันที ่ รายการ หนาบัญชี เดบิต เครดิต คงเหลือ 

30-พ.ย.-49 ใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน # 2       800,000 -    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

บัญชีแยกประเภท 
บัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย โครงการ 

วันที ่ รายการ 
หนา
บัญชี เดบิต เครดิต คงเหลือ 

30-พ.ย.-49 ใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน # 1   

        

1,300,000  -      
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องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 
                           เดือนพฤศจิกายน  2549 

รายงานรับ-จาย เงนิสด 
                      ปงบประมาณ  2550 

จนถึงปปจจุบัน (1)   รหัส เดือนนี้(2) 

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ บัญชี เกิดขึ้นจริง 

บาท บาท     บาท 

   106,125,373.40  ยอดยกมา (3) =                           -    

    รายรับ  (หมายเหตุ 1)     

     45,699,000.00    ภาษีอากร 0100   

       1,215,000.00    คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 0120   

          350,000.00    รายไดจากทรัพยสิน 0200   

                        -      รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0250   

          500,000.00    รายไดเบ็ดเตล็ด 0300   

                        -      รายไดจากทุน 0350   

     14,236,000.00    ภาษีจัดสรร 1000   

       3,000,000.00    เงินอุดหนนุ (รายไดที่รฐับาลอุดหนุนให) 2000   

     65,000,000.00                         -                               -   

    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 3000   

    เงินอุดหนุนฝากจังหวัด 013   

    เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 900       1,300,000.00  

    เงินเศรษฐกิจชุมชน -   

    ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 090   

    เงินสะสม 700   

    เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3002   

    ทุนสํารอง 25% -   

    รายจายคางจาย (เบิกตัดป) 600   

                         -    รวมรายรับ         1,300,000.00  
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องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 
                           เดือนพฤศจิกายน  2549 

รายงานรับ-จาย เงนิสด 
                      ปงบประมาณ  2550 

จนถึงปปจจุบัน (1)   รหัส เดือนนี้(2) 

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ บัญชี เกิดขึ้นจริง 

บาท บาท     บาท 

    รายจาย     

       1,441,640.00    งบกลาง 000          800,000.00  

       5,893,720.00    เงินเดือน  100   

          212,280.00    คาจางประจํา 120   

       3,395,260.00    คาจางช่ัวคราว 130   

       1,696,800.00    คาตอบแทน 200   

       6,908,800.00    คาใชสอย 250   

       3,120,000.00    คาวัสดุ 270   

                        -      คาใชสอย (เงินอุดหนุนผิวจราจรและถนน) 6251   

                        -      คาใชสอยจายจากเงินอุดหนุน 6251   

          513,000.00    คาสาธารณูปโภค 300   

       2,590,500.00    เงินอุดหนุน 400   

       8,631,400.00    คาครุภัณฑ 450   

          228,000.00    รายจายอื่น  550   

                        -      คาครุภัณฑ 6450   

     29,225,500.00    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 500   

                        -      คาที่ดินและสิ่งกอสราง 6500   

     63,856,900.00                         -                 800,000.00  

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 7500   

    คาครุภัณฑ 7450   

    เงินสะสม 700   

    เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 900   

    ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ 090   
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องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 
                              เดือนพฤศจิกายน  2549 

รายงานรับ-จาย เงนิสด 
                         ปงบประมาณ  2550 

จนถึงปปจจุบัน (1)   รหัส เดือนนี้(2) 

ประมาณการ เกิดขึ้นจริง รายการ บัญชี เกิดขึ้นจริง 

บาท บาท     บาท 

    เงินอุดหนุนทั่วไปคางจาย (หมายเหตุ 3) 600   

    เงินเบิกเกินบัญชี -   

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 403   

    เงินเศรษฐกิจชุมชน -   

    รายจายคางจาย 600   

          

    รวมรายจาย     

      สูงกวา     

    รายรับ                           รายจาย     

    ตํ่ากวา     

    ยอดยกไป     

 
องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จาย 
ประจําเดือน พฤศจิกายน  2549 

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) รับ จาย คงเหลือ 

ภาษีหัก ณ ที่จาย       

เงินประกันสัญญา       

เงินประกันสังคม       

คาใชจาย 5%       

สวนลด 6%       

เงินรับฝาก - คาตอบแทนการกีฬา       

คาหลักประกันซอง       

เงินโครงการฯ   1,300,000.00           1,300,000.00  

       

ยอดรวม   1,300,000.00                           -           1,300,000.00  
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องคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 

งบทดลอง 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2549 

รายการ รหัสบัญช ี เดบิต เครดิต 

เงินสด 010     

เงินฝากธนาคาร  -  กรุงไทย 021     

                         -  ออมทรัพย 022 -       800,000.00    

                         -  ประจํา 023     

                         -  เศรษฐกิจชุมชน -     

                         -  เงินโครงการ 022      1,300,000.00    

รายไดคางรับ -     

ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ 090     

งบกลาง 000         800,000.00    

เงินเดือน 100     

คาจางประจํา 120     

คาจางช่ัวคราว 130     

คาตอบแทน 200     

คาใชสอย 250     

คาวัสดุ 270     

คาสาธารณูปโภค 300     

เงินอุดหนุน 400     

คาครุภัณฑ 450     

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 500     

รายจายอื่น 550     

รายจายคางจาย (เบิกตัดป) 600     

เงินสะสม 700     

รายรับ 821     

รายไดคาปรับผิดสัญญา 0140     

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) 900        1,300,000.00  

เงินอุดหนุนโครงการถายโอนเลือกทํา 2003     

เงินอุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลย ี 3002     

เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 3002     

เงินอุดหนุนทั่วไปคางจาย -     

สํารองรายรับ -     

เงินเศรษฐกิจชุมชน -     

เงินศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารจัดซ้ือจัดจาง  -     

ทุนสํารองตามระเบียบ (ทุนสํารองเงินสะสม) 703     
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รายการ รหัสบัญช ี เดบิต เครดิต 

เงินอุดหนุนกลุมสตรี 3002     

เงินอุดหนุนสงเสริมจริยธรรม 3002     

เงินอุดหนุน อปท. เรงดวน 3002     

เงินเบี้ยยังชีพ -     

เงินอุดหนุนขุดลอกคลองและวัชพืชวังแขยง 3002     

เงินอุดหนุนศูนยพฒันาครอบครัว 3002     

เงินอุดหนุนกีฬาเยาวชน 3002     

        

รวม       

 

 
 

3.7 การประชาสัมพันธการดําเนินงานของ 
ศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 
3.7.1 การประชาสัมพันธมีความสําคัญตอการดําเนินงานของศูนยฯ อยางไร? 
 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารระหวางคณะกรรมการศูนยความรวมมือกับประชาชนใน

ทองถิ่นนั้น จะเปนชองทางที่สําคัญในการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะผูที่มี

สวนไดรับประโยชนโดยตรงจากการจัดบริการสาธารณะของศูนยความรวมมือ ใหสามารถรวมรับรู

ความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม และมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของ

ศูนยความรวมมืออีกทางหนึ่งดวย 

 ศูนยความรวมมือ จําเปนตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสูประชาชนในทองถิ่น           

เพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อเผยแพรและชี้แจงความเปนมา เหตุผลและความจําเปนในการมีศูนยฯ  

2. เพื่อชี้แจงขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผน กิจกรรม และความกาวหนาในการ  

ดําเนินงานหรือผลงานของศูนยฯ 

3. เพื่อสรางความนิยมหรือความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ในศูนยฯ ต้ังแตผูบริหาร 

จนถึงผูปฏิบัติการ และระหวางผูบริหารกับประชาชนผูเปนเจาของพื้นที่ 

4. เพื่อเปดโอกาสและชองทางใหประชาชนเสนอความคิดเห็นแกคณะกรรมการศูนยฯ 

5. เพื่อดึงดูดใหประชาชนสนใจและมีสวนรวมสนับสนนุกิจกรรมของศูนยฯ ทัง้โดย 

ทางตรงและทางออม 




