การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในระบบบัญชีคอมหิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)

'A — 0
ผ้กำกับดแล

อปท.

► กระบรนการ/ขัน้ สอน แล่ะระยะเวลา
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เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

t

อนุมติ ิ

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ในระบบ

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวหางการแก้!ข
...............

:•■ ■■■■" ท ํ
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ว่ฎ ิบ ัด งานในระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ข ององศ์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เจ้า หน้า ที่จ ะต้อ งมีร หัส ผู้ใ ช้ง านและรหัส ผ่า น (U sernam e
และ Passw ord) ให้ห ัว หน้า หน่ว ยงานคลัง ควบคุม ดูแ ลการใช้ร หัส ผู้ใช้ง าบของเจ้า หน้า ที่ใ นการน้า เข้า ข้อ มูล และการแล้ไ ขข้อ มูล ชองเจ้า หน้า ที่
ทั้งบ รหัส ผู้ใช้ง านให้ท อเป็น ความลับ เจ้า ของรหัส ผู้ใ ช้ท นต้อ งรับ ผิด ขอบผลเสิย หายอัน เกิด จากการใช้ง านของรหัส ผู้ใ ข้ง านนั้น ๆ เว้น แต่จ ะ
นไต้ว ่า ผลเสิย หายนั้น เกิด จากการกระทำของ:ผู้ฮ ื่น

ล่าระสำคัญเพิม่ เติมของกระบวนงาน
1. การร่า งเทศบัญ ญัต ิ/ ข้อ บัญ ญัต ิ มีข ้น ตอนการปฎิบ ้ต ิงาน ลัง นี้
1) ร่า งประมาณการรายรับ ให้น ัน ทิก รางประมาณการรายรับ ขี่ง ประกอบด้ว ย รายได้จ ัด เกีบ เอง ได้แ ก่ หมวดภาบีอ ากร หมวดค่ายรรมเปียม,
ค่าปรับ และใบอนุญ าต หมวดรายได้จากทรัพ ย์ส ิน หมวดรายได้จ ากสารารญปใภคและการพาณิซ ย์ หมวดรายได้เป็ด เคล็ด และหมวดรายได้จ ากทุน
รายได้ที่รัฐบาลเกีบแล้วจัดสรรให้องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่(มนุ ระบบงบประมาณ>
ร่า งเทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ> ร่า งประมาณการรายรับ
2) ร่า งประมาณการรายจ่า ย ให้บ ัน ทึก ร่า งประมาณการรายจ่า ย:ชีง ประกอบด้ว ยงบกลางงบนุค ลากร งบดำเนิน งาน:งบลงทุบ งบเงิน อุดหนุน
และงบรายจ่า ยอื่น ที่เมนุ ระบบงบประมาณ>ร่า งเทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ> ร่า งประมาณการรายจ่า ย
3) ร่า งประมาณการงบเสพาะกิจ การ ให้บ ัน ที่กร่างประมาณการของงบเฉพาะกิจ การ ที่งสามารถร่างประมาณการรายรับ และร่างประมาณการ
รายจ่า ย ที่เมยู ระบบงบประมาณ>ร่า งประมาณการงบเฉพาะกิจ การ
4) จัด ทำคำแถลง เที่อ บัน ทึก ข้อ มูล สถานะการคลัง หลัก การและแนวนโยบายการดำเนิน งานในปีง บประมาณนั้น ที่เมนุ ระบบงบประมาณ>
จัด ทำดำแถลง
5) บัน ทึก หลัก การและเหตุผ ล บับ ที่ก หลัก การและเหตุผ รในการเสบ่อ ร่า งเทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิเพื่อ น้าเสนอต่อ สภาท้อ งถิ่น
ที่เ มยู ระบบงบประมาณ>บ ัน ท ึก ห ล ัก ก า ว แ ล ะ เ ห ต ุผ ล ''■ ■ ว,,■ ■ ว''
2. พิม พ์เทศบัญ ญัต ิ/ ข้อ บัญ ญัต ิ
เมื่อ ร่า งเทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ เรีย บรัอ ยแล้ว องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น สามารถพิม พ์เทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิจ ากระบน เพื่อ น้า เข้า สภา
ท้อ งถิ่น และเสนอผู้ว ่า ราชการจัง หวัด /นายอาเภอ ที่เมนุ ระบบงบประมาณ> รายงาน>พิม พ์เทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ
3. น้า เข้า สภาท้อ งถิ่น และเสนอผู้ว ่า ราชการจัง หวัด /นายอำ๓ อ เห็น ชอบ/อนุม ัต ิ เทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ
4. อนุม ัต ิเทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ
เมื่อ เทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ ผ่า นการพิจ ารณาของสภาท้อ งถิ่น และได้ร ับ อนุม ัต ิจ ากผู้ว ่า ราชการจัง หวัด พรีอ นายอำเภอ และมีก ารประกาศใช้
แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุมัติเทศบัญ ญัติ/ข้อบัญ ญัติในระบบ ที่เมนุ ระบบงบประมาณ> อนุม ัติเทศบัญ ญัต ิ/ข้อ บัญ ญัต ิ โดยระบบจะน้า
ข้อ มูล ไปบัน ทึก ในทะเปีย บเงิน รายรัน แลร!ทุะ เปีย นรายจ่า ยเพื่อ รับ เงิน -เปีก จ่า ยเไนในระบบได้ 1 '
ภู่ษ ีอ การปฏิบ ัCพาน ! 4 3
องกกรชทครองHวนก้©งกึ๋น I

ระเปิยบ/ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
>

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห.ศ. 2548 และทึ๋แก็ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธการงบประมาณจององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และทึ่เ๓ไขเพิ่มเติม

>■

ข้องทางการให้บริก''ไร

'

ส่วนพัดเนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์เทรสำนักงาน ะ02 2419000 ต่อ 1601-1611
เบอร์โทรผู้รับผดชอบ:02 2419000ต ่อ 1601-1611

©

ข้องทางการติดต่อ/ร้องเรียน

€

รายละเอียดเฟินเติม

♦♦♦ ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรสำนักงาน ะ 02 2419000 ต่อ 1601-1611 ♦♦♦
♦♦♦ Call center ะ 02-2066300
♦♦♦

เว็บไซต์ www.dta.go.th “สายตรง สก.” “สำนักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น”
ภูนยดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เว็บบอร์ดระบบคลังความรู (KM e-LAAS)
http://km.laas.go.th/laaskm/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) ใด้ท่ี

wvvw.laas.go.th
สามารถสืบ คน คูม่ อื การปฏิบ ตั งานในระบบ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเ่ กีย่ วข้อง และสอบถามปืญ หาผ่าน
เว็บ บอร์ด ใดัท ่ี

ผู้P ระบบคลังความรู้ของระบบนัญชีคอมพิวเตอร์ : http://km .laas.so.th/laaskm /

(«v
I

ผูจ้ ดั หำ บางสาวสรัญญา แปะทอง ผูอ้ ำนวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีหอ้ งถิน่
ผูร้ บั รอง นางวิภา รสรานนหํ ผูอ้ ำนวยการส์าบักบริหารการคลังห้องถิน่

44 ! ภู่มือการปฏิบัติปาน

I องค์กรปกครอ']ส่วนท้อปทน

