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คํานํา 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดทําโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานต้ังแต่ปี 2550 ประกอบด้วย ระบบ
งบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบัญชี และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถ่ิน ทั้งน้ี เมื่อปฏิบัติงานบนระบบแล้ว ระบบจะบันทึกบัญชีและประมวลผล ตลอดจนออก
รายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  คู่มือแนะนําการใช้งานการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
ประกอบการศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถ่ินในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
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  เพิ่มข้อมูลกิจการ                     
ที่เมนู ระบบงบประมาณ > ฐานข้อมูล
สําหรับต้ังงบประมาณ > เพ่ิมงบ    
เฉพาะกิจการ > ข้อมลูกิจการ   
  รา่งประมาณการรายรับ-จ่าย       
ที่เมนู ระบบงบประมาณ > ร่างประมาณ
งบเฉพาะกิจการ 

 

          ร่างเทศบัญญตัิ/ข้อบัญญัต ิ 

  ประมาณการรายรบั ที่เมนู ระบบงบประมาณ > ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ >    
ร่างประมาณการรายรับ > ร่างประมาณการรายรับ (ฉบับแรก)  
  ประมาณการรายจ่าย ที่เมนู ระบบงบประมาณ >ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ >  
ร่างประมาณการรายจ่าย > ร่างประมาณการรายจ่าย (ฉบับแรก) 
สําหรบัหมวดรายจ่าย ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดคา่ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 
จะต้องเพิ่มโครงการทีเ่มน ูระบบงบประมาณ > ฐานข้อมูลสําหรับต้ังงบประมาณ > 
เพิ่ม/แก้ไข ชือ่โครงการ หรอืกดปุ่ม        ที่หน้ารา่งประมาณการรายจ่าย  

 
        ร่างงบเฉพาะกิจการ (ถ้ามี) 

       จดัทําคําแถลง

ที่เมนู ระบบงบประมาณ > คําแถลง      
โดยจะต้องร่างประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายใหเ้สรจ็สิ้นก่อน   
จึงจัดทําคาํแถลงได้ 

      บันทึกหลักการและเหตุผล

ที่เมนู ระบบงบประมาณ > บันทึก
หลักการและเหตุผล 

ที่เมนู ระบบงบประมาณ > อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ  
โดยจะต้องดําเนินการตามข้อ 1-5 ให้เสร็จเรียบร้อย โดยต้องผ่านการพิจารณาจาก    
สภาท้องถิ่น และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแล้ว            
จึงจะอนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ในระบบได้ 

 

ที่เมนู การบริหารระบบ > การจัดการ
ฐานข้อมูล > การจัดการข้อมูลส่วน
ท้องถ่ิน > ฐานข้อมูลเริ่มต้นในการ
ดําเนินงานระบบ > บันทึกปีงบและ      
งวดบัญชี 

      เปดิปีงบประมาณใหม่  

      อนุมตัิเทศบัญญตั/ิข้อบัญญัต ิ
 

ยอดรายรบัจริง-รายจ่ายจริง     

หากยอดเงินไม่ถกูตอ้งเน่ืองจาก

ไม่ไดบ้ันทึกการรบั-จ่ายเงินใน

ระบบ ใหบ้ันทึกขอ้มลูรายงาน

ออกจากระบบ และทําการแกไ้ข

ขอ้มลูใน Excel ต่อไป 

การจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ในระบบบญัชีคอมพิวเตอรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (e-LAAS) 

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม    สว่นพฒันาระบบบญัชีทอ้งถ่ิน สาํนกับริหารการคลงัทอ้งถ่ิน 
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คู่มือปฏิบัติงานการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํป ี
ในระบบบญัชคีอมพิวเตอรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) 

 
บันทึกปีงบและงวดบัญช ี

 การบันทึกปีงบและงวดบัญชีในระบบ มีขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนการใชง้าน  
1)  เลือกเมนู  การบริหารระบบ > การจัดการฐานข้อมูล > การจัดการข้อมูลส่วนท้องถิ่น >

ฐานข้อมูลเริ่มต้นในการดําเนินงานระบบ > บันทึกปีงบและงวดบัญชี 
 

 
 

2)  ระบบจะแสดงรายการปีงบประมาณและงวดบัญชีที่เปิดแล้ว หากต้องการเพ่ิม ปีงบและ
งวดบัญชี ให้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการปีงบประมาณและงวดบัญชี” 
 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ “บันทึกข้อมูลปีงบประมาณ” โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

“ปีงบประมาณ” ระบบจะแสดงปีงบประมาณที่ต้องการเพ่ิมให้อัตโนมัติ 
“วันที่เร่ิมต้นปีงบประมาณ” ระบบจะแสดงวันที่เร่ิมต้นปีงบประมาณที่ต้องการเพ่ิม           

ให้อัตโนมัติ 
“วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ” ระบบจะแสดงวันที่สิ้นสุดปีงบประมาณที่ต้องการเพ่ิม               

ให้อัตโนมัติ 
 “สถานะ” ระบบจะแสดงสถานะไว้ที่ “เปิดปีงบประมาณ” ให้อัตโนมัติ 
 ตรวจสอบรายละเอียดสถานะและข้อมูลวันที่แล้วถูกต้องให้กดปุ่ม “บันทึก”  
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4)   ระบบจะแสดงหน้าจอ “บันทึกข้อมูลงวดบัญชี” โดยมีรายละเอียดงวดบัญชี วันที่เริ่มต้น วันที่
สิ้นสุด และสถานะงวดบัญชี เมื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้ว หากถูกต้องให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 
5)  เมื่อกดปุ่มบันทึกปีงบประมาณและงวดบัญชีแล้ว ระบบแสดงรายการปีงบประมาณที่เพ่ิมให้   

 

3 
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ร่างเทศบัญญติั/ข้อบัญญัติ 

 การร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หมายถึง การร่างประมาณการรายรับขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นตามประเภทรายได้ และหมวดรายรับ และร่างประมาณการรายจ่ายขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ตาม แผนงาน งาน หมวด ประเภท ที่เก่ียวข้องกับผลการดําเนินงาน  
 

1.   ร่างประมาณการรายรับ 
       ขั้นตอนการร่างประมาณการรายรับในระบบงบประมาณ มดัีงน้ี 

     ขั้นตอนการใชง้าน  
 1)  เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ > ร่างประมาณการ

รายรับ > ร่างประมาณการรายรับ (ฉบับแรก) 
 

 
 

2) ให้เลือกรายการดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการร่างประมาณการรายรับ 
“ประเภทรายได้” ให้เลือกประเภทรายได้ที่ต้องการร่างประมาณการรายรับ ได้แก่  

รายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้            
ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       “หมวดรายรับ” ให้เลือกหมวดรายรับที่ต้องการร่างประมาณการรายรับ 
       เมื่อเลือกรายการข้างต้นแล้วให้กดปุ่ม “ค้นหา” 

 
 3)  ระบบจะแสดงช่องรายละเอียดของการร่างประมาณการรายรับ ประกอบด้วยช่อง
รายการ ช่องรายรับจริง ช่องประมาณการ และคําช้ีแจง 
 4)  ช่อง “ประมาณการ” จะแสดงปีปัจจุบันที่จะร่างประมาณการรายรับ ซึ่งให้ระบุ
จํานวนเงินที่ต้องการประมาณการรายรับตามหมวดรายรับ และประเภทรายได้ 
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 5)  “คําช้ีแจง” ให้กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมคําช้ีแจงประมาณการรายรับแต่ละประเภท 
 

 
 

หมายเหตุ  ระบบจะไม่สามารถระบุจํานวนเงินประมาณการเป็นเศษทศนิยมได้  
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 6)   เมื่อกดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมคําช้ีแจงแล้ว ให้ระบุคําช้ีแจง แลว้กดปุ่ม “ตกลง” 

 
 

หมายเหตุ   คําช้ีแจงประมาณการรายรับ สามารถกดปุ่ม enter เมื่อต้องการข้ึนบรรทัดใหม ่
 

 7)   เมื่อระบุจาํนวนเงินที่ประมาณการรายรับ และระบุคาํช้ีแจงประมาณการรายรับ      
ในหมวดรายรับเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ม “บันทึก”  

 

6 
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 8)  ระบบจะแสดงข้อความ “คุณต้องการบันทึกข้อมูลน้ีหรือไม่?” ให้กดปุ่ม “OK” 
 

 
 

 9)  เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงยอดผลต่าง (%) ซึ่งคํานวณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณปีก่อนหน้าให้อัตโนมัติ และแสดงยอดรวมหมวดรายรับ และยอดรวมประมาณการรายรับ
ทั้งสิ้นให้อัตโนมัติ  
 

 
 
หมายเหตุ   จะต้องทําการบันทึกข้อมูลทุกคร้ัง ก่อนที่จะเปลี่ยนประเภทรายได้ และหมวดรายรับ            
ไปเป็นประเภทอ่ืน  

8 
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 10)  ให้เลือกประเภทรายได้ และหมวดรายรับ และกดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือระบุจํานวนเงิน
ประมาณการรายรับทุกประเภทรายได้ และทุกหมวดรายรับ ให้ครบตามประมาณการรายรับทั้งหมด  

 

 
 

11)  เมื่อระบุประมาณการรายรับครบถ้วนทุกประเภทรายได้และหมวดรายรับแล้ว  
ให้กดปุ่ม “บันทึก”  

12)  ตรวจสอบจํานวนเงินภาพรวมอีกครั้ง หากถูกต้องให้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 

 

1211 



 

                                                           ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   

                                                                     ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น   สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 

- 9 - 

 13)  ระบบแสดงข้อความ “กรุณาตรวจสอบยอดงบประมาณก่อนกดปุ่มเสร็จสิ้น ท่าน
ต้องการเสร็จสิ้นหรือไม่?”  ให้ตรวจสอบรายการประมาณการรายรับ หากถูกต้องแล้ว                  
ให้กดปุ่ม “OK” 
 

 
 

 14)  เมื่อกดปุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานร่างประมาณการรายรับ  
ให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานประมาณการรายรับได้ 2 แบบ ดังน้ี 

 1)  รายงานประมาณการรายรับ 
 2)  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
 ให้เลือกรายงานที่ต้องการเรียกดู จากน้ันกดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 

13 

14
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 15)  ตัวอย่างหน้าจอรายงานประมาณการรายรับ ซึ่งสามารถกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์
รายงานออกมาตรวจสอบได้ 
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  16) ตัวอย่างหน้าจอรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ซึ่งสามารถกดปุ่ม “พิมพ์” 
เพ่ือพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ 

 

 
 

  
 

16
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2. แก้ไขร่างประมาณการรายรับ 
เมื่อกดปุ่มเสร็จสิ้นของการรา่งประมาณการรายรับ และให้ตรวจสอบรายการร่างประมาณการ

รายรับ หากไมถู่กต้อง สามารถแก้ไขร่างประมาณการรายรับได้ ดังน้ี 
 ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ > ร่างประมาณการรายรับ > 
แก้ไขร่างประมาณการรายรับ 

 

  
 
 

 2)  เลือกปีงบประมาณที่ต้องการแก้ไขร่างประมาณการรายรับ จากน้ันกดปุ่ม “ค้นหา” 

 
 

 3)  เลือกประเภทรายได้ และหมวดรายรับ ที่ต้องการแก้ไขแล้วให้กดปุ่ม             
“ค้นหา” ระบบแสดงรายการประมาณการรายรับให้สามารถทําการแก้ไขได้ เมื่อแก้ไขแล้ว                
ให้กดปุ่ม “บันทึก” และกดปุม่ “เสร็จสิ้น” 

 
 

2 

1
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3.   ร่างประมาณการรายจ่าย 
       ขั้นตอนการร่างประมาณการรายจ่ายในระบบงบประมาณ  มีขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนการใชง้าน  
1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ > ร่างประมาณการรายจ่าย >

ร่างประมาณการรายจ่าย (ฉบับแรก) 
 

 
 

2) ให้เลือกรายการ ดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการร่างประมาณการรายจ่าย 
“แผนงาน” ใหเ้ลือกแผนงาน ที่ต้องการร่างประมาณการรายจ่าย  

      “งาน” ให้เลือกงาน ที่ต้องการร่างประมาณการรายจ่าย 
       เมื่อเลือกรายการข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 

 3)  ระบบจะแสดงช่องรายละเอียดของการร่างประมาณการรายจ่าย ประกอบด้วย ช่อง
รายจ่ายจริง ช่องประมาณการ และคําช้ีแจง 
 4)  ช่อง “ประมาณการ” จะแสดงปีปัจจุบันที่จะร่างประมาณการรายจ่าย ซึ่งให้ระบุ
จํานวนเงินที่ต้องการประมาณการรายจ่าย ตามหมวดรายจ่าย และประเภทรายจ่าย  
 5)  “คําช้ีแจง” ให้กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท 
 

2

1
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หมายเหตุ   ระบบจะไม่สามารถระบุจํานวนเงินประมาณการเป็นเศษทศนิยมได้  
 

3 

4 5
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 6) ให้ระบุคําช้ีแจง เมือ่ระบุคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเรยีบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” 

 
 

หมายเหตุ   คําช้ีแจงงบประมาณการรายจ่าย สามารถกดปุ่ม enter เมื่อต้องการข้ึนบรรทัดใหม ่
 
 

 7)  สําหรับหมวดรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
-  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
-  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
-  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เมื่อทําการร่างประมาณการรายจ่าย จะต้องเพ่ิมโครงการ ซึ่งมีวิธีการเพ่ิม /แก้ไข/ 

ลบโครงการ 2 วิธี ดังน้ี 
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วิธีที่ 1  เพิ่มโครงการ โดยกดปุ่ม     
1)  กดปุ่ม   เพ่ือเพ่ิมโครงการตามหมวด และประเภทรายจ่ายที่ต้องการ 

 

 
 

    2)   เมื่อกดปุ่ม  แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมโครงการ ให้ระบุรายละเอียด
โครงการดังน้ี 
 “ระยะเวลา” ให้ระบุระยะเวลาของโครงการที่ดําเนินการ ซึ่งจะเป็น 
ระยะเวลาตามปีงบประมาณที่ร่างประมาณการรายจ่าย 

“ช่ือโครงการ” ให้ระบุช่ือของโครงการตามต้องการ 
เมื่อระบุรายละเอียดข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” 

   

3)  เมื่อบันทึกโครงการเรียบร้อยแล้ว จะมช่ีองให้ระบุจํานวนเงิน และคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย 
  4)  กรณีต้องการเพ่ิมโครงการอีก ให้กดปุ่ม   เพ่ือทําการเพ่ิมโครงการได้จนกว่า
จะครบ ซึ่งการเพ่ิมลักษณะน้ีสามารถเพ่ิมโครงการได้ครั้งทีละ 1 โครงการ 

1 

2 
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วิธีที่ 2 เพิ่ม/แก้ไขโครงการ ที่ฐานข้อมูลสาํหรับต้ังงบประมาณ 
  การเพ่ิม/แก้ไขโครงการ ที่ฐานข้อมูลสําหรบัต้ังงบประมาณ จะสามารถเพิ่มโครงการ 
หรือแก้ไข หรือลบข้อมูลโครงการท่ีได้สร้างไว้แล้วคร้ังละหลายโครงการได้ มีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 
1)  เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > ฐานข้อมูลสําหรับต้ังงบประมาณ >                   

เพ่ิม/แก้ไขโครงการ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

3 3

1



 

                                                           ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   

                                                                     ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น   สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 

- 18 -

2)   ระบบจะแสดงหน้าจอ เพ่ิม/แก้ไขโครงการ โดยให้เลอืกปีงบประมาณ  
แผนงาน และงาน ที่ต้องการเพ่ิม/แก้ไขโครงการ และกดปุม่ “ค้นหา” 

 
 

 3)  เลือกประเภทรายจ่ายที่ต้องการ เพ่ิม/แก้ไขโครงการ และให้กดปุ่ม                 
“เพ่ิม/แก้ไขโครงการ”   

 

2 

3 
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4)  กรณีเพ่ิมโครงการ ให้ระบุรายละเอียดของโครงการ ดังน้ี  
 “ระยะเวลา” ให้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการท่ีจะดําเนินการ ซึ่งจะเป็น

ระยะเวลาตามปีงบประมาณที่ร่างประมาณการรายจ่าย 
 “ช่ือโครงการ” ให้ระบุช่ือของโครงการตามต้องการ 
 เมื่อระบุรายละเอียดข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” 
 

 
 

  5)   กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบโครงการ ให้ดําเนินการดังน้ี 
 5.1) กรณีที่ต้องการลบโครงการ ให้คลิกเลือก  โครงการ และกดปุ่ม “ลบ” 
 

 

4

 5.1 

 5.2 
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    5.2)  กรณีที่ต้องการแก้ไขช่ือโครงการให้กดปุ่ม “แก้ไข” โครงการที่ต้องการ
ให้แก้ไขข้อมูลโครงการ เมื่อแก้ไขช่ือโครงการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกโครงการท่ี
แก้ไขแล้ว 
 

 
 

หมายเหตุ  จะแก้ไขหรือลบโครงการได้ต่อเมื่อในร่างประมาณการรายรับ ไม่มีจํานวนเงิน ดังน้ันหาก
ระบุจํานวนเงินไว้แล้ว ต้องไปแก้ไขจํานวนเงินในหน้าร่างประมาณการให้เป็น “0” และกดปุ่ม “บันทึก”  
 

 6)   เมื่อระบุจาํนวนเงินตามประมาณการรายจ่ายแต่ละหมวดและประเภท พร้อมทั้ง
ระบุคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยทุกรายการแลว้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล                     
ในแต่ละงาน  
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 7)  ระบบจะแสดงข้อความ “คุณต้องการบันทึกข้อมูลน้ีหรือไม่?” ให้กดปุ่ม “OK” 

 
 

  8)  เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงยอดต่าง (%) ซึ่งคํานวณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณปีก่อนหน้าให้อัตโนมัติ และแสดงยอดรวมงาน และยอดรวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
ให้อัตโนมัติ 
 

    

หมายเหตุ   ต้องบันทึกข้อมูลทุกครั้ง ก่อนที่จะเปลี่ยนแผนงาน และงาน 
   
 

   9)   ให้เลือกแผนงาน งาน และกดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือระบุจํานวนเงิน และ                 
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ให้ครบทุกแผนงาน และงาน  

 

 

7 
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10)  เมื่อระบุประมาณการรายจ่ายครบถ้วน ทุกแผนงาน งาน หมวดรายจ่าย และ
ประเภทรายจ่ายแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” 

11)  ตรวจสอบจํานวนเงินภาพรวมอีกครั้ง หากถูกต้องให้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 
 

 
  

12)  เมื่อกดปุ่มเสร็จสิ้น ระบบแสดงข้อความ “กรุณาตรวจสอบยอดงบประมาณก่อน  
กดปุ่มเสร็จสิ้น ท่านต้องการเสร็จสิ้นหรือไม?่” ให้ตรวจสอบยอดเงินประมาณการรายจ่ายอีกครั้งว่าถูกต้อง
หรือไม่ หากถกูต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “OK” 
 

 
 

13)  หลังจากกดปุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานประมาณการรายจ่าย                  
ให้อัตโนมัติ สามารถเรียกดูรายงานประมาณการรายจ่ายได้ 3 แบบ ดังน้ี 

 1)  รายงานประมาณการรายจ่าย 
 2)  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
 3)  รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 โดยเลือกรายงานที่ต้องการเรียกดู และกดปุ่ม “ค้นหา” 

1110 

12 
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14)  ตัวอย่างรายงานประมาณการรายจ่าย สามารถกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์ 
รายงานออกมาตรวจสอบได้ 

 

13

14
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15)   ตัวอย่างรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย สามารถกดปุ่ม “พิมพ์” 
เพ่ือพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ 

 
 
 
 

15



 

                                                           ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   

                                                                     ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น   สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 

- 25 - 

16)  ตัวอย่างรายงานเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                                
  “แสดงรายงาน” ให้เลือกรายงานเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 “รายจ่ายตามงบประมาณ” ให้เลือกงบที่ต้องการเรียกดู เช่น งบกลาง                   

งบบุคลากร งบดําเนินงาน เป็นต้น  
  เมื่อเลือกเง่ือนไขในการเรียกดูรายงานแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 

 
 

    ระบบจะแสดงรายงานเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถ
กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ 
  

 

16 



 

                                                           ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   

                                                                     ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น   สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 

- 26 -

4. แก้ไขร่างประมาณการรายจ่าย 
เมื่อกดปุ่มเสร็จสิ้นของการร่างประมาณการรายจ่าย และให้ตรวจสอบรายการ         

ร่างประมาณการรายจ่าย พบว่าไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขร่างประมาณการรายจ่าย สามารถแก้ไขได้ 
ดังน้ี 

ขั้นตอนการใชง้าน 
1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ >ร่างเทศบัญญติั/ข้อบัญญัติ > ร่างประมาณการ

รายจ่าย > แก้ไขร่างประมาณการรายจ่าย 
 

 
‘ 

2) เลือกปีงบประมาณท่ีต้องการแก้ไขร่างประมาณการรายจ่าย และกดปุ่ม  
“ค้นหา” 
 

 
 

 3)  เลือกแผนงาน งาน และกดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือแก้ไขร่างประมาณการรายจ่าย 
ตามความต้องการ เมื่อแก้ไขแลว้ให้กดปุ่ม “บันทึก” และกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 
 

 

2

3 

1
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ร่างประมาณการงบเฉพาะกิจการ 

 การร่างประมาณการงบเฉพาะกิจการ ในระบบงบประมาณ มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.   เพ่ิมข้อมูลกิจการ 

2. ร่างประมาณการรายรับงบเฉพาะกิจการ 
3. ร่างประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะกิจการ 
 

 1.  เพิ่มข้อมูลกิจการ 
           ขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลกจิการในระบบงบประมาณ มีดังน้ี 

     ขั้นตอนการใช้งาน  
     1)  เลือกเมนู ระบบงบประมาณ >ฐานข้อมูลสําหรับต้ังงบประมาณ>                                      

เพ่ิมงบเฉพาะกิจการ> ข้อมูลกิจการ 
 

 
 

 
 2) กดปุ่ม “เพ่ิมกิจการ” 
 

 
 
 
  

2 

1
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3)  ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมกิจการ ให้บันทกึรายละเอียด ดังน้ี 
“ประเภทกิจการ” ให้เลือกประเภทกิจการ ได้แก่ สถานธนานุบาล กิจการประปา 

สถานีขนส่ง ศนูย์แสดงและจาํหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือหากมีกิจการนอกเหนือจากน้ี
ให้เลือกประเภท “กิจการอ่ืน”  

“ช่ือกิจการ” ให้ระบุช่ือของกิจการ 
“สถานะ” ระบบจะแสดงสถานะ เป็นเปิดกิจการให้อัตโนมัติ 
เมื่อเลือกและระบุรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 

 
 

 

4) ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลกิจการ  
    4.1)  กรณีต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม “แก้ไข” 

 4.2)  กรณีต้องการลบข้อมูลกจิการ ให้คลิกเลือกกิจการ และกดปุ่ม                           
เพ่ือลบข้อมูลกจิการ 

 

 

3 

4.1 

4.2 
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2.   ร่างประมาณการรายรับงบเฉพาะกิจการ 
       ขั้นตอนการร่างประมาณการรายรับงบเฉพาะกิจการในระบบงบประมาณ มีดังน้ี 
          ขั้นตอนการใชง้าน  

      1)  เลือกเมนู  ระบบงบประมาณ > ร่างประมาณการงบเฉพาะกิจการ > รายรับ >        
ฉบับแรก 

 

 
 

 
2) ให้เลือกรายการดังน้ี 

“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการร่างประมาณการ 
“ประเภทกิจการ” ให้เลือกประเภทกิจการที่ต้องการร่างประมาณการ ได้แก่  

สถานธนานุบาล กิจการประปา สถานีขนสง่ ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
หรือหากมีกิจการนอกเหนือจากน้ีให้เลือกประเภท “กิจการอ่ืน” เป็นต้น 
        “ช่ือกิจการ” ให้เลือกช่ือของกิจการ  
        เมื่อเลือกรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 
 

 3)  ระบบจะแสดงช่องรายละเอียดของการร่างประมาณการรายรับ ประกอบด้วย            
ช่องรายรับจริง ช่องประมาณการ และรายละเอียด (คําช้ีแจง) 
 4)  ช่อง “ประมาณการ” ให้ระบุจํานวนเงินที่ต้องการประมาณการรายรับ  
 5)  กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดซึ่งเป็นคําช้ีแจงของประมาณการรายรับ 
 

2 

1
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หมายเหตุ   ระบบไม่สามารถระบุจํานวนเงินประมาณการเป็นเศษทศนิยมได้  
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 5
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 6)   ให้ระบุรายละเอียดคําช้ีแจงของการประมาณการรายรับ เมือ่ระบุเรยีบร้อยแล้ว      
ให้กดปุ่ม “ตกลง”  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 
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7)   เมื่อระบุจาํนวนเงินประมาณการรายรับ และระบุคําช้ีแจงประมาณการรายรับ
เรียบร้อยทุกประเภทรายรับแล้ว  ให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 
 

 8)  ระบบจะแสดงข้อความ “คุณต้องการบันทึกข้อมูลน้ีหรือไม่?” ให้กดปุ่ม “OK” 
 

 

7 

8 
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9) เมื่อบันทึกข้อมลูแล้ว ระบบจะแสดงยอดรวมรายได้ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
10) เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายได้แล้วถูกต้อง ให้กดปุ่ม “เสร็จสิน้” 

 

   

 11)  ระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการยืนยันการจบร่างประมาณการรายรับฉบับแรก
หรือไม่?” ให้กดปุ่ม “OK” 
 

 
11 

10
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 12)  หลังจากกดปุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานประมาณการรายรับ         
งบเฉพาะกิจการให้ ซึ่งสามารถกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ 

 

 
 
 

12
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3.   ร่างประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะกิจการ 
       ขั้นตอนการร่างประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะกิจการในระบบ มดัีงน้ี 

      ขั้นตอนการใช้งาน 
1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > ร่างประมาณการงบเฉพาะกิจการ > รายจ่าย >                 

ฉบับแรก 
 

 
 

2) ให้เลือกรายการดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการร่างประมาณการรายจ่าย 
“ประเภทกิจการ” ให้เลือกประเภทกิจการที่ต้องการร่างประมาณการรายจ่าย  

ได้แก่ สถานธนานุบาล กิจการประปา สถานีขนส่ง ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ หรอืหากมีกิจการนอกเหนือจากน้ีให้เลือกประเภท “กิจการอ่ืน” เป็นต้น 
      “ช่ือกิจการ” ให้เลือกช่ือของกิจการ  
    เมื่อเลือกรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 
 3)  ระบบจะแสดงช่องรายละเอียดของการร่างประมาณการรายจ่าย ประกอบไปด้วย ช่อง
รายจ่ายจริง ช่องประมาณการ และรายละเอียด (คําช้ีแจง) 
 4)  ช่อง “ประมาณการ” ให้ระบุจํานวนเงินที่ต้องการประมาณการรายจ่าย  
 5)  ช่อง “รายละเอียด” ให้กดปุ่ม “รายละเอียด” เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดซึ่งเป็น                                
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

2 

1
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หมายเหตุ   ระบบจะไม่สามารถระบุจํานวนเงินประมาณการรายจ่ายเป็นเศษทศนิยมได้  

 6)  ให้ระบุรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให ้กดปุ่ม “ตกลง” 

 

3 

4
5

6 
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 7)  เมื่อระบุ จาํนวนเงินประมาณการรายจ่าย และระบุคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย         
ทุกประเภทแลว้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” 

 

 
 

 8)  ระบบจะแสดงข้อความ “คุณต้องการบันทึกข้อมูลน้ีหรือไม่?” ให้กดปุ่ม “OK” 
 

 
 

7 

8 
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9) เมื่อบันทึกข้อมลูประมาณการรายจ่ายงบเฉพาะกิจการครบถ้วนทุกหมวดและ 
ประเภทรายจ่ายแล้วให้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 
 

   

 10)  ระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการยืนยันการจบร่างประมาณการรายจ่ายฉบับแรกหรือไม่?”  
ให้กดปุ่ม “OK” 
 

  
10 

9
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11)  หลังจากกดปุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานประมาณการรายจ่าย  
งบเฉพาะกิจการให้ สามารถกดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ 

 

 
 
 

11
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อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบญัญติั 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่างประมาณการรายรับและรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป
ต้องอนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติในระบบงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. จัดทําคําแถลง 

2. บันทึกหลักการและเหตุผล 
3. อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 

 

1. จัดทําคาํแถลง 
ขั้นตอนการใชง้าน 
1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > คําแถลง   

 

  
 
 

2) เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณ 
“ฉบับที่” ให้เลือกฉบับของงบประมาณประจําปี เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที่ 1      

เป็นต้น 
เมื่อเลือกรายการข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

1
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3) ระบบแสดงหน้าจอคําแถลง ให้กดปุ่ม “พิมพ์” และกดปุ่ม “ถัดไป” 

 
 

3
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 4)  ระบบแสดงหน้าจอให้ระบุรายละเอียดของคําแถลง ให้ระบุวันที่จัดทําคําแถลง                
แล้วกดปุ่ม “บันทึก”   
 

   
 

 5)  ระบบแสดงข้อความ “คณุต้องการบันทึกข้อมูลน้ีหรอืไม่ ?  ให้กดปุ่ม “OK”  
 

 
 
 
 
 
 

5 

4
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 6)  ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุรายละเอียดคําแถลงงบประมาณงบเฉพาะการ  
กรณีมีงบเฉพาะการให้เลือกประเภทกิจการ และกิจการของงบเฉพาะการ และกดปุ่ม “ค้นหา”  
กรณีไม่มีงบเฉพาะกิจการให้กดปุ่ม “ถัดไป” 

 
 

7) ระบบจะแสดง หน้าจอคําแถลงงบประมาณเฉพาะการ ให้กดปุ่ม “พิมพ์”            
เพ่ือพิมพ์ ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ และกดปุ่ม “ถัดไป” 

 

6

7
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8) กรณีมีงบเฉพาะกิจการ ให้เลอืกประเภทกิจการ กิจการ และกดปุ่ม “ค้นหา” 
กรณีไม่มีงบเฉพาะกิจการ ให้กดปุ่ม “ถัดไป”  

 
 

 9)   ให้ระบุรายละเอียดคําแถลงงบประมาณงบเฉพาะการ โดยการเติมคํา                       
ในช่องว่าง (1) ถึง (10) และให้กดปุ่ม “บันทึก”  
 10)  เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้ว ให้กดปุ่ม “ถัดไป”  
 

 

8 

9

10
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 11)  ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดคําแถลง ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องแล้ว
ให้กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์คําแถลงงบประมาณ หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไป
แก้ไขให้ถูกต้อง หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “ถัดไป” 
 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลคําแถลง ข้อ 2 การบริหารงานงบประมาณ จะแสดงยอดรายรับ-รายจ่ายจริง ที่บันทึก
การรับ-จ่ายเงินไว้ในระบบ หากไม่มียอดเงินเน่ืองจากไม่ได้บันทึกการรับ-จ่ายเงินไว้ในระบบ สามารถ
ส่งออกรายงานเป็น excel แล้วสามารถแก้ไขรายงานที่ excel ได้ 
 12) ระบบแสดงหน้าจอคําแถลงงบประมาณ ด้านรายรับ ให้กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์คํา
แถลงงบประมาณ ด้านรายรับ และกดปุ่ม “ถัดไป” 

11
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หมายเหตุ   ช่องรายรับจริง จะแสดงยอดรายรับจริงที่บันทึกการรับเงินไว้ในระบบ หากไม่มียอดเงิน
เน่ืองจากไม่ได้บันทึกการรับเงินไว้ในระบบ สามารถส่งออกรายงานเป็น excel แล้วสามารถแก้ไข
รายงานที่ excel ได้ 
 
 
 

12
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 13) ระบบแสดงหน้าจอคําแถลงงบประมาณ ด้านรายจ่าย ให้กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์
คําแถลงงบประมาณ ด้านรายจ่าย  

 
 
หมายเหตุ   ช่องรายจ่ายจริง จะแสดงยอดรายจ่ายจริงที่บันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ หากไม่มี
ยอดเงินเน่ืองจากไม่ได้บันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ สามารถส่งออกรายงานเป็น excel แล้วสามารถ
แก้ไขรายงานที่ excel ได้ 
 

13
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2. บันทึกหลักการและเหตุผล 
      การบันทกึหลักการและเหตุผล มขีั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนการใช้งาน 
1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกหลักการและเหตุผล 

 

  
 
 

2)   เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณ 
“ฉบับที่” ให้เลือกฉบับของงบประมาณรายจ่ายประจําปี เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

เป็นต้น 
เมื่อเลือกรายการข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2

1
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 3)  ระบบแสดงหน้าจอบันทึกหลักการและเหตุผล ให้กดปุ่ม “พิมพ์” และกดปุ่ม 
“ถัดไป” 

 

 
 

3
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 4) ระบบแสดงหน้าจอบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์บันทึกหลกัการและเหตุผล และให้กดปุ่ม “ถัดไป”   

 
 
 

4
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 5)  ระบบแสดงหน้าจอบันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย     
ให้เลือกแผนงาน ที่ต้องการ และกดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 
 

 6)  กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงานรายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายที่ต้องการ                   
และกดปุ่ม “ถดัไป” 

 

5

6
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 7)  ระบบแสดงหน้าจอบันทึกหลักการและเหตุผล ให้ระบุรายละเอียดบันทึกหลักการ
และเหตุผลโดยการเติมคําในช่องว่าง (3) ถงึ (8) และให้กดปุ่ม “บันทึก”   

 

7
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 8)  ระบบแสดงหน้าจอบันทึกหลักการและเหตุผล ให้ตรวจสอบความถูกต้อง         
หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์บันทึกหลักการและเหตุผล หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง   

 

 
 
 

8
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      อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
   การอนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

 ขั้นตอนการใช้งาน 
1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 

 

 
 

2) เลือกปีงบประมาณ และกดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 
 
 

3) กดปุ่ม “มติทีป่ระชุม” 
 

 
 

3 

1

2 
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 4)  กดปุ่ม “เพ่ิมมติที่ประชุม” 
 

 
 

 5)   ระบุรายละเอียดมติที่ประชุมสภา ดังน้ี 
      “ครั้งที่ประชุม” ให้ระบุครั้งที่ประชุมสภา 
       “ประชุมสามัญ และวิสามัญ” ให้เลือกระบุรายละเอียดว่าเป็นการประชุมสามัญ 

หรือ วิสามัญ  
       “วันที่”  ให้ระบุวันที่รับหลักการ วันที่แปรญัตติ วันที่เห็นชอบ 
      “รายละเอียดเพ่ิมเติม”  ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
        เมื่อระบุรายการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” 
 

 
 
 
 

4
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 6)  หากมีมติทีป่ระชุมสภาหลายคร้ัง สามารถระบุมติที่ประชุมสภาเพ่ิมได้                   
โดยกดปุ่ม “เพ่ิมมติที่ประชุม” 
 7)  หากต้องการแก้ไขมติที่ประชุม ให้กดปุ่ม “รายละเอียด” 
        8)  หากต้องการลบข้อมูลมติที่ประชุม ให้คลิกเลือก  มติทีป่ระชุม และกดปุ่ม“ลบ” 
 

   

 9)  เมื่อบันทึกรายละเอียดการเสนอสภาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ” 
 

 
 
 
 
 
 

6

8 

9 

7
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10) ระบบแสดงหน้าจออนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ โดยให้บันทึกรายละเอียดดังน้ี 
“วันที่ประกาศ” ให้ระบุวันทีป่ระกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว 
“วันที่มีผลบังคับใช้” ใหร้ะบุวันที่มีผลบังคับใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ คือ         

วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณน้ัน 
      เมื่อระบุรายละเอียดข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “อนุมัติ” 

 

 
 

11)  ระบบแสดงขอ้ความ “การอนุมัติต้องทําหลังจากนายอําเภอ/ผู้ว่าฯ ได้ลงนามแล้ว 
คุณต้องการอนุมัติงบประมาณฉบับน้ีหรือไม่ ?”  ให้กดปุ่ม “OK” 

 

 
12)  ระบบแสดงขอ้ความ “อนุมัติเทศบัญญัติเรยีบร้อยแล้ว” ให้กดปุ่ม “OK” 

 

 
 

10 

11

12
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13) เมื่ออนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดําเนินการรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินในระบบได้ 
 

 
 
  

หมายเหตุ    วิธีการตรวจสอบว่าได้อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติในระบบแล้ว ให้ตรวจสอบรายงาน
ยอดงบประมาณคงเหลือ ที่ เมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน > รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ  
(งบทั่วไป)  
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รายงาน 

เมื่อจัดทําเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจําปีเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้อง หรือ
เรียกดูรายงานในระบบงบประมาณได้ดังต่อไปนี้ 

1. พิมพ์เทศบัญญติั/ข้อบัญญัติ 
2. ประมาณการรายรับ 
3. ประมาณการรายจ่าย 
4. รายงานประมาณการเฉพาะกิจการ 
5. รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ(งบทั่วไป) 
 

1.   พิมพ์เทศบัญญัติ/ข้อบญัญัติ 
     เมื่อจัดทําเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจําปีเรียบร้อยแลว้ สามารถพิมพ์รูปเล่ม            

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติจากระบบงบประมาณได้ ดังน้ี 
 ขั้นตอนการใชง้าน 

1) เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน > พิมพ์เทศบัญญติั/ข้อบัญญัติ 
 

  
 

2)   เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 
“ฉบับที”่ ให้เลอืกฉบับของเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที ่1 

เป็นต้น 

1
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 3)  พิมพ์เทศบัญญัติ/ข้อบัญญติั โดยกดปุ่ม “พิมพ์” 
 

 
 
 
 
 

3



 

                                                           ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   

                                                                     ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น   สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 

- 61 -

2.   ประมาณการรายรบั 
      เมื่อทําการร่างประมาณการรายรับในระบบแล้ว  สามารถเรียกดูรายงานประมาณการ

รายรับได้ ดังน้ี 
  2.1  รายงานประมาณการรายรับ 
  2.2  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

 

2.1  รายงานประมาณการรายรับ 
  ขั้นตอนการใช้งาน  
 1)  เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน > ประมาณการรายรับ > รายงาน

ประมาณการรายรับ 
 

 
 

 2)    เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
“ฉบับที”่ ให้เลอืกฉบับที่ของงบประมาณ เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

เป็นต้น 
“หมวด” ให้เลอืกหมวดรายรับที่ต้องการ หรือเลือกทุกหมวดรายรับ 
เมื่อเลือกเง่ือนไขในการค้นหาข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 
 

 
 
 

2 

1
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  3)  ระบบแสดงหน้าจอรายงานประมาณการรายรับ ให้กดปุ่ม “พิมพ์”                
เพ่ือพิมพ์รายงาน 

 
 
 

3



 

                                                           ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   

                                                                     ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น   สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น 

- 63 -

2.2    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
    หมายถึง คําช้ีแจงของประมาณการรายรับในแต่ละประเภทรายรับ 

    ขั้นตอนการใช้งาน  
    1)   เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน > ประมาณการรายรับ > รายงาน

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
 

  
 

 2)   เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
      “ปีงบประมาณ” ให้เลอืกปีงบประมาณท่ีต้องการเรียกดูรายงาน 
       “ฉบับที่” ให้เลือกฉบับที่ของงบประมาณ เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เป็นต้น 

 “หมวด” ให้เลอืกหมวดรายได้ที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
 เมื่อเลือกเง่ือนไขในการค้นหาข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1
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 3)  ระบบแสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ให้กดปุ่ม 
“พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงาน 
 

 
 
 
 
 

3
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3.  ประมาณการรายจา่ย 
     เมื่อร่างประมาณการรายจ่ายในระบบแล้ว สามารถเรียกดูรายงานประมาณการรายจ่ายได้ 

ดังน้ี 
3.1   รายงานประมาณการรายจ่าย 
3.2   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
3.3   ข้อบัญญติังบประมาณรายจ่าย 

 

3.1   รายงานประมาณการรายจ่าย 
 

   ขั้นตอนการใช้งาน 
1)   เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน >ประมาณการรายจ่าย > รายงาน

ประมาณการรายจ่าย 

 
 

 2)    เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
“ฉบับที”่ ให้เลอืกฉบับที่ของงบประมาณ เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที่ 1  

เป็นต้น 
“แผนงาน” ใหเ้ลือกแผนงานที่ต้องการเรียกดูรายงาน หรือเลือกทุก 

แผนงาน 
“งาน” ให้เลือกงานที่ต้องการเรียกดูรายงาน หรือเลือกทกุงาน 
เมื่อเลือกเง่ือนไขในการค้นหาข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 

1
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 3)  ระบบแสดงหน้าจอรายงานประมาณการรายจ่าย ให้กดปุ่ม “พิมพ์”                     
เพ่ือพิมพ์รายงาน 

 3

2 
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 3.2   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
    หมายถึง คําช้ีแจงของประมาณการรายจ่ายในแต่ละประเภทรายจ่าย 
 ขั้นตอนการใชง้าน 

 1)  เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน > ประมาณการรายจ่าย > รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 

  
 

  2)    เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
           “ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
           “ฉบับที่” ให้เลือกฉบับที่ของงบประมาณ เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที่ 1     

เป็นต้น 
           “แผนงาน” ใหเ้ลือกแผนงานที่ต้องการเรียกดูรายงาน หรือเลือกทุก 

แผนงาน 
         “งาน” ให้เลือกงานที่ต้องการเรียกดูรายงาน หรือเลือกทกุงาน 
           เมื่อเลือกเง่ือนไขในการค้นหาข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 

 

 
 
 
 
 
 

2 

1
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 3)  ระบบแสดงหน้าจอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ให้กดปุ่ม 
“พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงาน 
 

 3
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 3.3   ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย 
   ขั้นตอนการใช้งาน  
 1)   เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน > ประมาณการรายจ่าย > 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 
 

 2)   เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
    “ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณท่ีต้องการเรียกดูรายงาน 
    “ฉบับที”่ ให้เลือกฉบับทีข่องงบประมาณ เช่น ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที ่1    

เป็นต้น 
    “รายจ่ายตามงบประมาณ” ให้เลือกงบที่ต้องการเรียกดูรายงาน ได้แก่           

ทุกงบ งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน งบกลาง หรือเลือกทุกงบ 
    เมื่อเลือกเง่ือนไขในการคน้หาข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “คน้หา” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

2 

1
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 3)  ระบบแสดงหน้าจอเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สามารถกดปุ่ม 
“พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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4.   รายงานประมาณการเฉพาะกิจการ 
      เมื่อจัดทําประมาณการงบเฉพาะกิจการเรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูรายงานจากระบบ

ได้ ดังน้ี 
ขั้นตอนการใชง้าน 
1)  เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน > รายงานประมาณการเฉพาะกิจการ 

  
 

2)   เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
“ประเภทรายงาน” ให้เลือกประเภทรายจ่าย ได้แก่ รายงานรายละเอียดประมาณ

การรายรับ และรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
“ปีงบประมาณ” ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
“ฉบับที่” ให้เลือกฉบับที่ของงบประมาณที่ต้องการเรียกดูรายงาน เช่น                  

ฉบับแรก เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เป็นต้น  
“ประเภทกิจการ” ให้เลือกประเภทกิจการ ได้แก่ สถานธนานุบาล กิจการประปา 

สถานีขนส่ง เป็นต้น 
“กิจการ” ให้เลือกกิจการที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
เมื่อเลือกเง่ือนไขในการค้นหาข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” 

 

2 

1
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 3)  ระบบแสดงหน้าจอรายงานประมาณการเฉพาะการ ให้กดปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงาน 
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5.  รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (งบท่ัวไป) 
     เมื่ออนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจาํปีเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเรียกดูรายงานยอด

งบประมาณคงเหลือ (งบทั่วไป) ซึ่งแสดงรายละเอียดจํานวนเงินงบประมาณที่อนุมัติ จํานวนเงินโอน
เพ่ิม/ลดงบประมาณ จํานวนเงินผูกพันงบประมาณ จํานวนเงินเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณ
คงเหลือของทุกประเภทรายจ่าย โดยมีวิธีการเรียกดู ดังน้ี 
 ขั้นตอนการใชง้าน 

 1)   เลือกเมนู ระบบงบประมาณ > รายงาน >รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ                 
(งบทั่วไป) 

  
 

 2)   เลือกเง่ือนไขในการค้นหา ดังน้ี 
       “เดือน” ให้เลอืกเดือนที่ต้องการเรียกดูรายงาน 

    “ปีงบประมาณ”  ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
    “แผนงาน” ให้เลือกแผนงานที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
    “งาน” ให้เลอืกงานที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
    “หมวดรายจ่าย” ให้เลือกหมวดรายจ่ายที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
    “ประเภทรายจ่าย” ให้เลือกประเภทรายจ่ายที่ต้องการเรียกดูรายงาน 
    เมื่อเลือกเง่ือนไขในการค้นหาข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม “คน้หา” 
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 3)  ระบบแสดงหน้าจอรายงานประมาณการคงเหลือ (งบทั่วไป) ให้กดปุ่ม “พิมพ์”            
เพ่ือพิมพ์รายงาน 
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    ส่งออกรายงานเป็นโปรแกรม Microsoft Excel  
         สําหรับข้อมูลรายรับและรายจ่ายจริง ระบบจะแสดงยอดรายรับและรายจ่ายจริงที่บันทึก
การรับเงินและการจ่ายเงินไว้ในระบบ หากไม่มียอดเงินเน่ืองจากไม่ได้บันทึกการรับเงินและการ
จ่ายเงินไว้ในระบบ สามารถส่งออกรายงานเป็นโปรแกรม Microsoft Excel แล้วสามารถแก้ไข
รายงานที่โปรแกรม Microsoft Excel ได้ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1)   เปิดหน้าจอรายงานท่ีต้องการส่งออกรายงานเป็น Excel 
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2)   กดปุ่ม  แล้วเลือก Excel   
 

 
 

 3)  กดปุ่ม Save   
 

 
 
4)  ระบบส่งออกรายงานเป็นโปรแกรม Microsoft Excel สามารถแก้ไขยอดรายรับและ 

รายจ่ายจริงที่ต้องการได้ 
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(9)~) L~'IJB~'VliJiJa 1'Vl-r'U fl1)~ ~fl1)PJ n'li1"tlB.:lv.:1r'i mtl flfl1B.:1~1'1JVlB.:l~iJ 1 iJ~'IJ~ , , 

®'11) L~'IJ v ~'Vl'IJ'IJa 1V1-rrn1'1J~uth1m.:imniJ~uJ 1~1EJ1 vl.Yh 
, , "U \I 

®Ci'.) L~iJB~'VliJ'IJ'11'Vl-ru~\r'U~iJiJUB.:ltliJLLm 'UtlruV111 vlU1LLl;i::'Vl:UBflfl1'1J , , , ~ 

- L~'IJB~'Vl'!J'IJ~11tlV11:U11EJfl1)~.:l~B1tJd v.:irimtlflfl)v.:1'11'1.JVlB.:l~iJ l1i~ei.:itl1:u1:5'flvi1 , , 



- r;n -

(9)) L~'UeW1'Vl'U'Ul.11V1~\J~'Vl5tl1::: 1v'lli1"l11'fl'll m1 LL'1 :::'1n~1.:ici1t1 La'U 
' ' v 

\!'.)) L~'UBVl'Vl'U'Ul.11'Vlf 'U L~'U L~ eJ'ULL'1:::rl1~1.:il.11V1f 'UoLJ111'll fl11 LL'1 :::'1 n~1.:ici1t1 L B'U 
• ' v 

r;n) L~'UBV1'Vl'U'Ul.11V1fum1:5'vim1f'im~n.rnflu.:ir1u (m1f'in~1"1.1mum) " , . " 
Ci'.) L~'UBV1'Vl'U'Ul.11V1fom1:5'vim1f'im~n.rnflu.:ir1u (ri1L"li1-U'1'U) 

' ' 
ct) L~'UBVl'Vl'U'Ul.11V1fom1:5'vim1i'in~1n1flu.:ir1u (ri1tl1LV1U'1 u1'U1ru) 

' ' "' 
., ' 
~1'U';i1U'11U 

- m1:5'vi'Vi1.:iut.h::l.11ru11t1'11t1vhht1lil1m~'U11t11~LL'1:::L~'Ua~'Vlu'Uvi'11 u 1 ~~.:i'11mYiti 
' ' 

~1 L ti'U m1l'11l.18'1'U1'ii!V1iJ1v1 LL'1::: m1n'1ci1 t1 Lv'U 11l.l~.:i LL 'U1'U tt1u1 t1"1.1 ti.:if~u1'1 flru::f n~1f111l.1'1.:iuLL ~.:i'll1~ 
"" 

(fl'1'll.) Lrn:::m::'Vl11.:il.IV11vi 1 'Vlt1 1vi t11 off LL~'U~ l'll'U 1Vf a.:i ~'UL ll'U LL 'U1'Vl1.:i L 'U 1111:5' ~'Vi1.:iu'\.J1 :::l.11ru LL'1::: L i!'U 

n11u1 ru1fl111 -ff ~1t1.:iu'\.J1:::mru1 ~iifl11l.1'1tJV!fliK a.:i nu tl'VltH'11'11'1fl 'U1 :::~'U~'Uv1:il.:i'Vl1~ (Area Based) 
v ' 

LL~'U~l'll'U1:il'.:i'Vl1VI Lb'1::bb~'U'lll.l'll'U 
' 

- m1~.:i.:iu'\.J1:::l.l1ru'1tiu'1'4'U'Vl~ae;i~'Vl'4'UV1ti1E.J.:i1'U 'Vl~aa.:iri"m~'U i 1 ~~ti'\.Jfiu~l'11l.I 
):::L ,j tl'l.Jfl) :::'Vl11-!ll.l'Vl1~ 1 'Vl E.ll1~1 m~'Utl ~'Vl'U'U"l.I a.:iti.:ifi m'\.J fl fl)eJ-!!?11 'UVJ a.:i ~'U 'YU'L l!'.Jctctci LL'1 ::'Vlti-!l~tl 

' ' 
m:::'Vl11.:il.l'Vl1Vl1'VIE.J ~1'Uv1'1~ ~ l.l'Vl o~o~.l!'.J/1 r;nb<91b '1-!!1''Uvi l!?Ci'. ii'1'U1E.l'U l!'.Jctct<i 

' ' 
- L~'Ul.111ti.:i'11t1 1 ~~.:i'11m YI E.J.:i'V'la~tifl11L~:riruL 'Vll'1'11511run E.Jl'1'1tiviiJ Lrn::: 1 ~tl1L~'U 

'111a.:i'11E.J 1 '\J1 -ff '11t1 L Yiamruon Lo'Uviii'11511ru.ti' t1 Lnvi;'LI'Vl~tiu11 L 'Vl1~ ru~1m1l.I L~ti~~ti'U"1.1ti.:i'\.J1::'1l1'll'U L ll'U , "' 

?i1'U11mvi1J'U 1~~ti'\.Jfilliiml.l'Vlti.:i~am:::'Vl11.:il.IV11~ 1 'Vlt1 ~1'Ul.11fl vi l.l'Vl or;n(9)r;n.Ci'./1 bb"1 '1.:i1'Livi (9)\!'.J 

ii'LI1fll.I l!?ct<i'.ct V1ti.:i~am:::'V111.:il.IV11~ 1 'Vlt1 ~TUl.11fl vi l.l'Vl o~o~.l!?/1 '11Ci'.4'.b '1-!!1'Livi <91<i ii'1'U1E.J'U \!Jeter~ 
' 

LL'1::V1ti.:i~tim::'Vl11.:il.l'Vl1~ 1 'Vlt1 ~ l.l'Vl o~o~.l!'.J/1 r;n\!'.J(9)ct "'.:i1'Uvi b iJ'1'U1E.l'U l!'.Jctctci , 

lD. 1111~.:i.:iu'\.J1::1J1tu';)1u-;i1u L~mu'Ufi1t.V~1u11a.:ia.:iRmtlmwv.:ia1uVfa.:i6'U tim::'Vh 

YJ11J-v1ijniJV1:ll1u 1::L -Uuu niJm::'V111.:i ifou.:i~u f'l1~.:i 'Vl'iaV1u.:iita~.:im1m::'Vl11.:i:lJ'Vl1~ 1'Vluri1'Vlu~ L "li'LI 

l!J.G> fl1)~.:J-!!'1.Jtl';)::lJ1W11U~1UL~vLUU11Uru'Vl1fl11lJL~v~'ia'ULL~::tl~'l.Jtl';).:JflW.01'V'l~1Yl ., . . 
L"li'U 

- rnTuti.:in'ULL"':::u11 L 'V11m1m~tivi~ti'U'!.la.:iu1:::'1l1'll'Uvi Ln vi'iiJ1n'11511run E.1~1.:i 1 
L"!i'U m1iJa.:in'ULL"':::Lbnl."ll-UfiJ'V11eJ'Vlfl.fi'E.J i.hu11'Vl'1'V1'11fl Lbt:J'U~'U'1~ll nmLiK.:i JlE.l'Vl'U11 eJfl~.fi'E.J LL"'::hh'.h "' , 
1~~a'\.Ji]u~l'11lJ'Vlti.:i~am:::'Vl)1.:Jll'Vl1~1 'VIE.J ~1'Ull1fl v1 ll'Vl or;n(9)r;n.Ci'./1 bb"1 "'.:i1'Uvi (9)\!'.) ii'U1flll l!'.JctCi'.ct 

V1ti.:i~tim:::'V111.:ilJV11Vl1'VIE.J ~Tuv1'1~ v1 ll'Vl o~o~.l!'.J/1 Ci'.l!?l!?Ci'. "'.:i1'Uv1 ©o 1'1'11flll l!'.JctctCi'. V1ti.:i~a . , 
m:::'Vl11.:Jll'V11Vl1'VIE.J v1 ll'Vl o~o~.l!?/1 r;n\!'.J©ct '1-!!1'Uv1 b iJ'1'U1tl'U l!?ctctci 'VIU-!l~timll?i.:iL'1~llfl11Uflfl1eM • 
Yfa.:i~'U ~1'Uvi'1(;1 v1 ll'Vl o~<i@.l!?/1 "1t> "'.:i1'Uvi (9)'11 llm1fll.I l!?ctct~ V1i!.:i~tim:::'Vl11.:ill'Vl1\;11'Vlt1 ~1'Uv1'1\;l . - , 
.yj ll'Vl o~<i©.l!'.J/1 Ci'.ct<91ct '1-!ll'U~ <91© ~-!l'Vl1flll l!'.Jctct~ LL'1:::V1ti.:i~timll?i.:JL'1~llfl11Uflfl1B-!!Vltl.:J~'U ~TU~'1\;l , 
d ... d 
'VI ll'Vl o~<i<91.l!'.l/1 ~Ci'.r;n '1-!11'U'Vl l!'.J~ Lll~1E.l'U l!'.Jctctci 

- n11~1L iJ'Un11ml.ln11 n'iil ci1 t1 La'U fl11fl1'1.J fill 1 vh'.h 1~w LI'\~ tlllfl11ll'V'l~till , 
L ~ tl ~ \;! fl1)oLJ t1JVl11 Yltl1 LL'1:::'Vllltlflfll 'U L\;l ti~ ti'\.J fi u~ 1'11ll'Vltl'.:i~ a n·rn?i .:i L'1~l.I fl1)Uflfl)eJ-!!Vl a.:i ~'U ~1'Uvi ~ \;! 
d ... .J "' 
'VI l.l'Vl o~<i©.Ci'./1 \!'.Jr;nbo '1-!11'U'Vl l!'.J 'V'lf'Jf'l'iilfl1tl'U \!Jeter~ 

- fl11LLnl."1JoLJqj'V11L'U~1'Ua1'llt1J1fl11l.I hflLB\;1'1 fl11'1:::LiJ(;l~'Vl5L~flLL'1:::'1Yl~ fl11'1"1tl''U 

m1'!.I m ti ~1"1Ja.:i51 n 'iil'U ~ m1'V11.:i L 'V'I f'I YJ1l.lm1l.l'1° 1 L tl'ULL'1:: L 'Vll.11:::'1l.lnu'1n1'V'lu ruV11 LL'1::: m1'1~1.:if111l.IL 'Ill.I LL ~.:i , "' 

/-fl1)~\;l'Vi1 ... 



-~-

- fl1':i-;ij'~vJ1LLfi:::'lh:::'11'ULLi:.J'U~oo.l'U1Vl8~~'U'lleM8~Amtlfl1°1':ia~ci1'UVl8~~'U L~atl1 
LLi:.J'U'111lU1'llcifl1':itlfitT~(;111JVIU~i1an1:::Y111~11v11~1vm ~1'U~'1~ ~ l.JYI 0~(9)0.l!:J/1 oboo a~l'U~ 

" -:..I , 

l!:l~ 1lfl11fl1J l!:lc:tc:t~ 

tJ1:::"1J1f11JLLi:.J'U"1J1J"1J'U fl11~oo.J'U1~tl1"1J1J"1J'U '1{1~Lfl~8sLJ1tl8~Am"1J1l"1J'U LLfi:::'1iJ'U'1'U'U fl11oU'ULfl~8'ULLi:.J'U"1J1J"1J'U 
, \I , , 'Iii 'I 

LL uuu 1ru1m1 L ~atl1-Ua11a111-;ij ~v11 L U'ULLi:.J'U~oo.J'U1Vf a~~'U fa tJ() a'll fi,j'~ m11V1tl' ~i1am :::Y111~11V11~ 1 Yltl 
" " -:..I ' ' 

Vl l.JYI o~~C9>.cd1 ~ctb fl~l'UVl C9>1!:l lJ'U1fl1J l!:Jc:tc:tm 
IQ o.- Q Q.J '.c:ir. ' 

- fl11'1~ L'111l fl11mL 'U'U~1'U LLfl:::'IJ)Vl11'1~fl1))~'1.J'U fl11 LL 'W'VltJOfl LO'U'llel~el~flfl 1 , 
'llnA1a~ci1'UVf a~~'U t~tJ()atJ!)u~m11V1i!~i1am:::Y111~11V11~1YltJ ~ 11'Vl o~~(9).m/1 l!:l~l!:lb a~1'U~ 
C9>flJ tl'Utl1tl'U l!:lc:tc:tm 

' 
- n111"111ma~ ~LLfl '1111~-rfl~1Ylf'Wtl1fl)ti))1J"1J1~LLa:::~~LL1~'1a11 fl1'1.Jfl1JLLfl::: 

, \I , , 

a~11a-W~ LU'UlJ(;11nu~~LL1~1Ka11 1a1 L-d'U m1ci~L'1~11 '1U'U'1'U'Ulm~m1a'Uf fl~~'Utim111Yl"1la'UL ~a~111'11fl 
' ' ' 

'W1~11"1J~1~'111L~'1'W1:::LY1'W-r(;)'U11"1J'1~11 '1m11u1m1"1ln111~ t~tJaatln\m(;1111V1tl'~~am11ci~L'1~11m1'llnA1m , , -:..I 
V .,;. I .d d fLI .d 
Ylel~fl'U ~1'UYl'1~ YI l.JYI o~~C9>.c01 C9>b~ fl~1'UYI l!:lb 1Jfl)1f11J l!:lc:tc:t~ , 

'1l.11'UU'lJvi°'Ua-3fl'lJL'U'tf1~ L-d'U 

- m1-;ij'~f1'1 m111n\41 U'UYl'U1fl11 L ~a'1{1'3m111{f n'11l!Afi'lla..:itl1:::"1J1"1J'U 1 'U"lll.l"ll'U " , 
- m1-;ij~f1'1m111a'ULU'Um1-W'Vi'n~-rn~1Hzj-3"1J1~ l'l1'1'U1 'W1:::11V11fl~\Jl~~ B'ULll'U 

~fil~L V1~tJ1 LLa::: L U'Ul'!'Utl1111~(;1 h'lla..:itl1:::"1J1"1J'U"1l111 'VltJ~..:i"1J1~ 
" 

- fl1)-;ij'~~fl8'1.J11J 'l.J1:::"1J1J :ff LL'1~vl1f1111JL "ll1 h L ~a'1{1'3~i'l'Ufl~LL(;l:::~\;1~1\jfl~~..:J11J , 

- m1-;ij'~f1'1m1mLa::: Lfl1~m11 'Um1tl ni1a~'1mtJ'U~1l°lqi'lla~"l!1~ t~mu'W1:::'1mu'U 

'W1:::11V11fl~\Jl~ ~ zj.,:i L U'U'1fl1U'U'lla..:i"1J1~a'U L U'Ul'l'Utl11mL '\A.:im1m U'U"1l1~LLa:::m111'11lT flA'lla..:ifl'U 1 'U"1l1 ~ 
" 

t~tJa..:if'lmtlnma~r.=11'UVl a~~'U-;ij'~vJ1Vl~a'1ir'U'1'U'U Lfl) ~ fl11'll flU8..:J'1 mu'U'11Afil'll8..:J"1J1~ LLa::: 1~'ll1:::"1J1"1J'U1~ , ., 

i1r.=11'U~1111'Un'1m111~..:in!.'111~1tJ t~tJi1a'll{itr~\;111lVltl'~i1am:::Y111..:i1m1~1'Vlt.J ~1'U~~~ ~ l.l'Vl omC9>o.~/ 
1 l!:l(j)l!:l~ a~1'UV1 (;fl@) mn~1f111 l!:lc:tc:tm1 

1run m':i~-3..:iu'l.h::1.11ni':i1t1~1v L ~vm':i:5' ~n\lm':i11 lfl':i-3fl1':iLt:iil11vr~::Ln v':i~ Lbi;'l::mru au u • 
Lfl':i-3fl1':iel'Ub~8~l.11\11fl'W':i::':i1'tf"11~ L-d'U 

- fl1)-;ij'~f1'1fl1':i1JLLfl:::Lfl':i..:Jfl1)L0~1J'W):::Lnm~ fl1)~1LU'Ufl1)Vl~a'1ir'U'1'U'Ulfl1..:Jfl1) , 
Q.I d O..::ir. C:: I.I IQ.I Q C:: II 

el'U L 'U a~1l1'11fl'W':i:::':i1"1J~ 1)'lJ8..:J'W':i:::'U1YI '11.J L~ '1'W 'J::: L '11 a tJVl1 fl l.J'W a a ~a tJ L~"IJ LLfl~'1ll L~ '1'\'l) :::'U1..:J L '11 i 
" " , 

'W):::'IJ'Jl.l)1=8il'U1fl 

d I QJ Q.c:i .e.d I 

L'W81J1'J1m1'U)~'W5 LLa:::Y11:::11"1J'Wti\J\1..:J 'l 
- m1ci~ L'1~11'1ir'U'1'U'Ufl11~1 L U'U..:J1'U\;111lVl'1' n'll-r"1Jru1'lla..:i Ll'l1~~n'1'Wm Yi tJ~ 'l:::~u , ., ... 

Af1L~a'U 1:::~u~11"1l'U LLa:::1:::~ua~f'lmtlnA1a..:ir.=11'UVfa..:i~'U t~tJaatJ5\m(;1111V1tl'..:i~amll'1..:iL'1~11m1'llnA1a..:i 
ti ~ I d d CV d .cir. 

'V18'3fl'U m'U'Vl'1~ 'Vl l.J'Vl o~~C9>.cd1 (9)bc:t~ fl..:J1'U'Vl l!:l~ '1..:JVl1fl1J l!:lc:tc:ti;n , 



- er -

- m'ia.:iL?t~l.l?tiru?tt1t1m'i~1L'Wt1n'1m'il.ll'l1lJ1fl'i.:Jm'i "-rntl1 -rm'.h -rm~mL~'U~'U" , 
L~eJLU~lJ'W'i:::Lnm~'V'l'i:::'\.J1Vl?llJL~'1'V'l'i:::L~1CJV~1L?l~'1L'1~\l(lll:\tJ'i1"l!?ll.Jllii fl'i'\.J frio tJ Lbl:l:::?flJL~'1'V'l'i:::'U1\lL~1i 

'U 

'V'l'i:::'\.J'il.l'i1:a-Ut11'1 Vl'i\JL'1~qj'W'i:::"l!t1l.l'V'l'i'i~1 rrJ 'iCJ'\.J ~c( 'W'i'i~11t1m'iCJ'4-rniJV1-r'Wti1mtl1LLl:l:::th 'i1l.l~\l 
?1~1.:i~ 191i;1'1i1n"lJCJ.:ith:::"!!1"l!t11 t1m'i-r n~1~ .:i LL 1vi~ CJlJ LLl:l:::mi-rniJVl-r'V'l ti1 mu'i'il.l"l!1~ 1viti~CJtJfiu~\911l.lvrtl'.:i~ CJ 

ml.Ja.:JL?l~l.Jn1'itJnmmVfCJ\l~'U ~h'U~'lVJ ~ lJVl oc;ioCil.lv/1 Cilobo "1\ll'U~ '11Cil 'W'J~.fl1fll.J lvctct~ 

1£:1.<£ m-ai;t .:i.:iutJ1::111ru11ulii 1t1fl111'LI Lu'U1ti'tlei.:i-r m.11~ flru::-r n'tflfl1111a.:irnL ~ .:i'!l1~ (fl a'!!.) ... 
LL~::m::V11·;i.:i:uvr1vi1vm L-d'U 

- mrueJ\ln'UL~:mnLWqj'Vf1tJ1L?l'W~Vl ~.:J1'Ua1~CJ\lrln"atJnfl1eJ.:ia1'UVlCJ\l~'U~1L'i1'Un1'iLCJ\l 
vr~CJ?tiru?t'U'U 1 ~vru1 ti.:i1t1~ L~ m.UCJ.:i~1:u~1L'Wt1m'i1 t1~ m~ru:::'U'iru1m11viti Lu'W1:::CJv1.:i~.:i m'i~1L-Wt1m'i 

, 'U 

UCJ\ln'UmllJL~tJ'I L'!i'U L~nLLl:l:::LtJ11"l!'U1t1h.:iL~tJ'U ?1mt1Pln~1 b.J"l~Li11tJL~tJ1oUeJ.:in'UtJ1L?l'W~Vl n'1m1l.Jn1'iU1UV1 , 
~'Ul'l~~i;i/~L?l'WtJ1L?l'V'l~Vl LLl:I::: n1'i?t11.:i.niJf"1l.ln'U 1'ULtJ11'1!'U rnll.l L~ tJ.:! 1vitiFl1U\li:1.:J?t'11'U:::Vl 1\l n1'ifl «.:i 

'U'll \J \J , , 

;i;im1l.l?11m'imLl:l:::~"'11L ~'11 t1m'i~1 Lu'Um'i 1viti 1 ~~CJtJfiu~l'l1l.lvrtl'.:i~CJml.l'1.:iL?t~l.lm'itJnmCJ.:iV!CJ.:i~t1 
' . . 

~1'UYi'lvi Yi lJVl oc;iCilo.rn/1 CilCilolv l:l\ll'UYi Cil mnD1fllJ lvctctfri 

- n1'i11\lLLl:I::: tJ-r'UtJ'i .:ier \l Lij CJ\l 'i1l.J dh:i.:i/'l!lJ"l!'ULLl:I::: n1'i11\l~ \l'l!l.l"l!'U n1 'iTI WJ'U1 , , , 
u flmm6llCJ.:iCJ.:i r1 mtJ nmCJ.:ia1t1Vf CJ.:i~t11 ~iifl11l.J~ m1~viv11~.:i LijCJ.:i'i1lJ'lllJ"l!t1.:i1t1CJ1P11'i .:i1t1~w.it11 , 'U , 

?l.fl1'V'l LL 1Vl~ CJlJ LLl:l:::.fl:iJVJ l'l'U1~LlJ'U1tJl'l1l.Jl.J11'11\i1'U n 1'i~ \l Lil CJ\l LLl:I::: CJ \lfl fl11l.J ~ ~1'U n1111\l ~ \l Lil eJ\l LLl:\:::~1t1-d 1\l 
'U a 'U 

L ~CJ 1 ~tl\l·A mtJnfl'm.:Ja1'UVltl\l~'U?l1lJ11'1~1l.JiJ an'U'I! l.J'll'U 1 'Un1'i11\l LLl:l:::i Vlvl1~ .:iUi eJ\l'i1lJ"l!lJ'll'U 1 'U~'Uffi~ eJV 1.:iii , , 

- m'i~viv11LL'U'JL"lll'lm'itJnfl1a.:i"Ua.:ia.:ir1mtJnfl'im'11t1Vf eN~'U 1viti 1 ~L ll'U 1 tJml.l 

81t11'1vrii'1~"lJa.:imfi'n1tJnfl'ieJ.:J611t1Vf a.:i~'U 
- m1~1L'Wt1m1tla.:in'U LLl:\:::l:\VJeJU1iL'Vl\91Vl1\l'1'U'U1'U'lh\lLVll'ln1l:I '11fi'ru L'1i'U LVll'ln1l:I , , ., 

tlhnl LVll'lml:l?t.:im1t1~ Lll'U~'U LLl:l:::lJ1mm'i 1 t1 m'i-rn~1m1l.ltJ1;1 avi.rl titl' nvia.:iL ~ti1 1viti~atJfii1~1'11lJ 
vrir.:i~aml.Ja\lL?l~l.Jn11tJnfl1eJ\lVleJ\lcl'U ~1'U~?IVJ ~ lJVl oc;ioc(.ct/1 Cilbrnc( l:l\ll'U~ \v\v n'Utl1tl'U lvctctfri , 

- m1a.:JL?l~l.Jn11~1LU'U\l1'Ulfl'i\ln11/n'1m'il.l~1'Un11~WJ'U1?fl'l~LL"1:::fl'ia'Ufl-r1 hi'LLn 

m1a.:JL?l~lJ.fl11:::~tl1LLn?ll'l~1'U~lJ'l!'U LLl:l:::TIWJ'U1?11'1~1t1~1'Ul'\1.:i 'l n1'ia.:JL?l~lJTIWJ'U1fl11l.lfl~LLfi'4fl"1m/ 

'Wtl'n.:i1t1Vf a.:i(\t1 m11 ~m1l.Ji L ~am'iTiw.it11ma'Ufl-r1LLritJ1:::"111"11t11 t1~'U~ m1L?t~lJ?1~1.:i'1lJTit16 . .n1'W~~ 
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