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นางสาวศิริพร  โอทอง  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
สังกัด กองคลงั เทศบาลต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 



คู่มือการปฏิบัตงิานด้านการเงิน การบัญชี 
1. ด้านการเงิน 
   1.1 การรับเงิน – ส่งเงิน 
 - บันทึกรับเงินในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่ได้รับภายในวันที่
ได้รับเงิน  โดยตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ในวันนั้นและน าส่งพร้อมกับหลักฐานการรับเงิน วา่
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  
 -  รับเงินกรณีการรับช าระเงิน (Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment) ผูช้ าระสามารถ
ช าระโดยแบบแจ้งช าระงินที่ทางเทศบาลได้จัดส่งให้ โดยช าระผา่นทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร
(Teller Payment) เครื่องอัตโนมัติ (ATM Payment) ชอ่งทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) และทาง
แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking)   ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่น เมื่อช าระแล้ว
เอกสารหลักฐานการท าธุรกรรมช าระเงินกับธนาคารถือเป็นหลักฐานในการช าระ  
 - รับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชี ให้บันทึกการรับเงินในวันนั้นและจัดเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย 
 - จัดท าใบน าส่งเงิน/ใบสรุปน าส่งเงินโดยลงรายการให้ครบถ้วน โดยผู้รับเงินผู้ส่งเงินต้องลงลายมือชื่อ
ในบ าน าส่งเงินและใบส าคัญสรุปใบน าส่งให้ครบถ้วน 
   1.2 ทะเบียบคุมใบเสร็จรับเงิน  
 -  ลงรายการในทะเบียบคุมใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน  
 -  ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องมีส าเนาหนึ่งฉบับ และมีระบบควบคุมการพิมพ์ด้วย 
 - สิ้นปีงบประมาณรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและมีการเจาะปรุยกเลิกการใช้ อย่างชา้ไม่เกิน 31 
ตุลาคม ของปีถัดไป โดยเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ยกเว้น
ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ให้รายงาน เจาะปรุฯ เมื่อสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี 
   1.3 การเก็บรักษาเงิน 
 - หากมีการรับเงินรายได ้ และไม่สารถน าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันนั้น ให้ส่งมอบเงินให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย และให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันท าการถัดไป 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็น
ประจ าทุกวัน ให้น าฝากธนาคารในวันท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ 
   1.4 คณะกรรมการต่างๆและผู้ตรวจสอบการรับเงิน 
 - กรรมการเก็บรักษาเงิน อย่างน้อย 3 คน ในจ านวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับ 3 ก่อนหากไม่มีแต่งตั้งจากผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
 - จัดให้มีผู้ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งหลักฐาน   
 - กรรมการรับส่งเงิน ประกอบด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า อย่างน้อย 
2 คน เป็นกรรมการรับผิดชอบร้วมกันในการควบคุมการรับส่งเงิน  
 



 

2. ด้านการเบิกจ่ายเงิน 
      2.1 แผนการใช้จา่ยเงิน ส านัก/กอง ต้องจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทุก 
3 เดือน (ไตรมาส) ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดส่งให้กองคลังก่อนเริ่มต้น
ของแต่ละไตรมาสอย่างน้อย 20 วัน เพื่อจะได้บูรณาการแผนของหน่วยงานให้เป็นแผนการใช้จ่ายเงินรวม
ประจ าไตรมาส เพื่อแผนการใช้จ่ายเงินรวมมีความสัมพันธ์กับเงินสดหมุนเวียน และที่จะได้รับเงินในแต่ละ
ช่วงเวลา 
       2.2 การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณใด ให้เบิกได้เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถอ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ เว้นแต่ 
  - เงินงบประมาณรายจา่ยที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป 
 -  เงินงบประมาณรายจ่ายทีย่ังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้
มีอ านาจตามระเบียบ 
 - กรณีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น โดยมิต้องจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณท่ีผ่านมาและได้บันทึกบัญชีไวแ้ล้ว 
       2.3 ฎีกาเบิกจ่าย  

- จัดท าฎีกาจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยแต่ละส านัก/กอง 
จัดท าฎีกาผ่านระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกลง
ลายมือชื่อเบิกเงิน  

- รับฎีกาจากส านัก/กอง เพื่อลงทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน บันทึกตรวจรับฎีกาและบันทึกตั้งหนี้  
       2.4 เอกสารประกอบฎีกา  

 ∼ กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
- ใบตรวจรับ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ภาพถ่าย(ถา้มี)  สัญญาซื้อ/จ้าง  บันทึกตกลงซื้อ/จ้าง  

ใบสั่งซื้อสั่ง/จ้าง (แล้วแต่กรณี)  เอกสารเสนอราคา เอกสารเจ้าหนี้ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
อนุมัติขอด าเนินงานจากส านกั/กอง 

∼ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
- ใบส่งของ ภาพถ่าย(ถา้มี) บันทึกรายงานขอความเห็นชอบฯ 

∼ กรณีขอเบกิเงินสวัสดิการต่างๆ  
     -  ใบเบิกเงินสวัสดิการแต่ละประเภท สวัสดิการคา่เชา่บา้น(แบบ 6006) สวัสดิการเกี่ยวกับค่า 

รักษาพยาบาล (แบบ ร.บ.3) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร (แบบ ก.บ.1) 
- ใบเสร็จรับเงิน  

 



∼ การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค 
     -   ใบแจ้งหนี้  
     -   หลักฐานน าส่ง เช่น ใบน าส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ 
     -  กรณีจ่ายเงินทดรองจ่ายไปก่อนให้ใช้ไบเสร็จรับเงิน และรับรองการทดรองจ่ายด้วยทุกครั้ง 

         ∼ การเบิกเงินค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
    -  หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรม(กรณีฝึกอบรม) 
    -  หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
    -  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 พร้อมใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงิน 

∼ การเบิกค่าใช้จา่ยในการฝกึอบรมและศึกษาดูงาน 
    -  โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
    -  ตารางก าหนดการการฝกึอบรมและการศึกษาดูงาน 
    - หนังสือขอเข้าดูงาน หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน 

∼ การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง 
    -  รายงานการประชุม 
    -  บันทึกลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
    -  หนังสือเชิญประชุม 
    -  สมุดตรวจเยี่ยม/หนังสือแจ้งการเข้าตรวจงานหรือนิเทศงาน 

∼ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น 
    -  โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -  บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน 

∼ การเบิกจ่ายเงินรับฝาก เงินประกันสัญญา เงินประกันซอง 
    -  หนังสือแจ้งความประสงค์ของเบิกเงินหลักประกันของผู้รับจ้าง 
    -  ใบเสร็จรับเงินหลักประกันสัญญา/หลักประกันซอง 

∼ การยืมเงินงบประมาณ  
    - สัญญาเงินยืมจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
    - ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณียืมเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    - โครงการฝึกอบรม หรือการจัดงาน กรณียืมเพื่อด าเนินตามโครงการฝึกอบรมฯ 
 
 
 
 
 
 



 
      2.4 การจ่ายเงิน การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 

            ∼  การจ่ายเงินผา่นระบบ KTB Corporate Online โดยกรณีเป็นบุคลากรของเทศบาล จะโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใชส้ าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และแต่กรณี  กรณีเป็นผู้รับบ านาญ 
ผู้รับเบี้ยหวัด บุคลากรต่างสงักัดหรือบุคคลภายนอก จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว ้

    ∼  การจ่ายเงินด้วยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 
- การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน 

ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าวา่ “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
หากเป็นกรณีอ่ืนจะขีดคล่อมหรือไม่ก็ได้ 

- ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดที่มีวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม 
หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังและขีดฆ่าค าวา่ “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่ง
จ่ายเงินสด  

- การลงนามในเช็ค/ใบถอนเงินฝากธนาคาร ต้องลงนามร่วมกันอย่างน้อยสามคนและใน 
จ านวนนี้ต้องมีผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามด้วยทุกครั้ง 

- หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายใน 30 วันนับแต่วันสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คนั้น  
หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสองครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

3. ด้านการบัญช ี
 3.1  ตรวจสอบทะบียนรายรับ  ทะเบียนรายจา่ย บัญชีแยกประเภทจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
 3.2 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน ประกอบด้วยรายงานรับ-จ่ายเงิน  งบทดลอง กระดาษท าการ
กระทบยอดต่างๆ รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  และส่งส าเนาให้ผุ้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
 3.3 จัดท ารายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 ส่งให้ผู้ก ากับดูแล และส่ง
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆให้
ประชาชนทราบ 
4. เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม 
 4.1 เงินสะสม 
    -  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อได้ท าการปิดบัญชีรายรับ รายจา่ยแล้ว ต้องกันยอดเงินสะสม
ประจ าปไีว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
   การใช้จา่ยเงินสะสม จะใช้จา่ยได้ 2 กรณีดังนี้ 

1. กรณีสภาท้องถิ่นอนุมัติ ต้องเป็นการจ่ายเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ด้านบริการชุมชน 



และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน  และต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาฯ และทางเทศบาลได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
รวมทั้งได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 10 ของ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
           เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว จะต้องด าเนินการกอ่หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  

2. กรณีผู้บริหารอนุมัติ จะต้องเป็นการรับโอน เลือนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิประโยชน์ของ 
พนักงาน ลูกจ้างและผู้บริหาร รวมถึงกรณีฉุกเฉิกท่ีมีสาธารณภัย 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังการรับเงินและน าส่งเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเกบ็รายได้

(รับเงิน) 

ใบเสร็จ/หลักฐาน

การรับเงิน 
ใบน าส่งเงิน 

ใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน 

และใบฝากธนาคาร 

ทะเบยีนเงินรบัฝาก,ทะเบยีนลูกหนีเ้งนิ

ยมื,ทะบยีนอืน่ๆ ทะเบยีนเงนิรายรบั 

บัญชีแยกประเภท 

ส้ินวัน 

-รายงานสถานะการเงินประจ าวัน ส้ินปี 

-งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- งบแสดงผลการด าเนินงานฯ 

ส้ินเดือน 

-รายงานรับ จ่ายเงินสด 

- งบทดลอง 



แผนผังการจ่ายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงบประมาณ/

เทศบัญญติั 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

หนังสือแจ้งจัดสรร/โอนเงิน 

ทะเบียนคุมรายจ่าย 

การจ่ายเงิน 

มกีารจัดซือ้จัดจ้าง ไม่มกีารจัดซือ้จัดจ้าง 

จัดท าฎกีา   

ตรวจรับฏีกา   

จัดท ารายงานจัดท าเช็ค 

เสนอผู้บริหาร 

บันทึกการจ่ายเช็ค 

บัญชีแยกประเภท 

ส้ินวัน 

-รายงานสถานะการเงินประจ าวัน 

ส้ินเดือน 

-รายงานรับ จ่ายเงินสด 

- งบทดลอง 

ส้ินปี 

-งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- งบแสดงผลการด าเนินงานฯ 



แผนผังการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสะสม 

หัก ยอดเงินสะสมท่ีได้รับอนุมติัให้

จ่ายแล้ว แต่ยงัไม่ได้เบิกจ่ายให้เสร็จ

กัน ส ารองค่าใช้จ่าย 

-ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

-การบริหารงานและสาธารณภัย ร้อยละ 10 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ยอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้ 

สภาอนุมติั 
ก่อหนีผ้กูพันไม่เกิน

หน่ึงปีงบประมาณ

ถดัไป 

ฎกีาเบิกจ่าย 

รายงานการจัดท าเช็ค 

- อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีดา้นการบริการ
ชุมชนและสงัคม,เป็นการเพ่ิมพนูรายได้
ของ อปท.,บ าบดัความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

- ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาของ อปท.
และใหค้  านึงถึงฐานะการคลงัและ
เสถียรภาพในระยะยาว 
- ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ 
อปท.แลว้ 



แผนผังการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 

กรณียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนท่ีไม่

เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีนั้น จะใช้จ่ายได้ต่อเม่ือ (ยอดเงิน

สะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 15 ของเงิน

สะสม ณ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น 

กรณียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม

ส่วนท่ีเกินร้อยละ 15 ของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

สภาท้องถ่ินอนุมติั 

สภาท้องถ่ินเห็นชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวดัอนุมติั 



ปัญหาและอุปสรรคของงานการเงินและบัญชี 

1. ระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะบัญชีผ่าน
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-laas) หากระบบอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า ก็ไม่
สามารถจัดท าฎีกา หรือตรวจสอบยอดทางการเงินต่างๆได้ 

2. ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดให้ อปท.จัดท าบัญชี ตาม
มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ต้องมีการจัดท างบการเงินของหน่วยงานลูก (งบการเงิน
ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก) ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และทางเทศบาลต าบล
ร่มเมืองก็มีเจ้าหน้าที่การเงินเพียงคนเดียว จึงท าให้งบการเงินของหน่วยงานลูกจัดท าไม่เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการจัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงินตอนสิ้นงบประมาณ 
 
 

(นางสาวศิริพร  โอทอง) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 


