
 

 

ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๒๕๘๑      ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม  ๔๔๑๕๐ 

     ๖  ตุลำคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะหป์ระชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรเข้ำอบรม 
 

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

สิ่งทีส่่งมำด้วย  โครงกำรฝึกอบรม        จ ำนวน  ๑  ชุด                       

   ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน”  เน้นฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในระบบมือ พร้อมลงทะเบียนและรายงานต่าง ๆ โดยวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญโดยตรง ค่ำลงทะเบียนส ำหรับผู้
เข้ำรับกำรอบรม ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) มี จ ำนวน  ๕  รุ่นดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๖-๒๘ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพงิค์ พำเลซ  จ.เชียงใหม่ 
รุ่นที่ ๒ วันที่  ๒-๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่  จ.สงขลำ 
รุ่นที่ ๓ วันที่  ๒๓-๒๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมสยำมแกรนด์  จ.อุดรธำนี 
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุรี 
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและ

บุคลำกร ของท่ำน ดังนั้นจึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ทั้ งนี้ ติ ดต่ อสอบถำม/ส่ งใบสมั ครส ำนั กบริ กำรวิชำกำร มหำวิทยำลั ยมหำสำรคำม ติ ดต่ อส่ งใบสมั ครโทร  
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ น ำหน้ำด้วย) หรือ  
E-mail: uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔  โดยระบุ ช่ือที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ 
ชัดเจนและสำมำรถดำวน์ โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่   www.local-training.com 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำอบรม จักขอบคุณยิ่ง  
                                       ขอแสดงควำมนับถือ 

        
                

                                                              
           (ดร.ยุทธพล ทวะชำลี) 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรวิชำกำร 
          มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ฝ่ำยฝึกอบรม         
โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๔๔๑๐ 
โทรสำร  ๐-๔๓๗๕-๔๔๑๑ 
 
 
 

 
 
 



 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยส านักบริการวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียน  และรำยงำนกำรเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตำมหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/๑๗๒๓  ลงวันที่  ๒๐  มีนำคม ๒๕๕๘  โดยมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษำยน ๒๕๕๘ นั้น  เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียนและรำยงำนทำงกำรเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสอดคล้องกับกำรจัดท ำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ระบบมือไปในแนวทำงเดียวกัน ประกอบกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินยังกำรปรับเปลี่ยนและกำรปรับปรุงช่ือ
บัญชี รหัสบัญชี แบบบัญชี ทะเบียน และรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้สอดคล้องตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีภำครัฐ เพื่อรองรับกำรบันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำยเป็นสินทรัพย์แต่ละประเภทและกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำตัด
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ ตำมหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๙๙  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญไ่ม่ได้เข้ำรับกำรฝกึอบรม หรือ
มีกำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนต ำแหน่งงำน ผู้มำปฏิบัติหน้ำที่แทนไม่ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือมีปัญหำอุปสรรค์ในกำร
ด ำเนินกำรบันทึกบัญชี  เช่น ไม่จัดท ำ/จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ พร้อมรำยละเอียดประกอบไม่ เสร็จ
ภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ  จัดท ำรำยละเอียดประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงินไม่ครบถ้วน เช่น รำยจ่ำย
ค้ำง รำยละเอียดรำยจ่ำยจำกเงินสะสม เป็นต้น  และเนื่องจำกกรณีที่เจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบไม่จัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นอกจำกจะเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำรแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งโดยมำตรฐำนของกำรบัญชีต้อง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุม ก ำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริห ำรท้องถ่ิน
ตัดสินใจในกำรอนุมัติ อนุญำต เพื่อบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมอ ำนำจหน้ำที่  อีกทั้งกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ   
 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียน
และรำยงำนทำงกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระบบมือเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังเป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน ท ำให้
ระบบข้อมูลกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภำพสำมำรถติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินได้อย่ำงรวดเร็วเป็น
ปัจจุบัน  จึงได้จัดโครงกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิธีบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียน และรำยงำนทำงกำรเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อรองรับกำรตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินโดยได้เชิญวิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริงมำบรรยำยและสอนวิธีข้ันตอนกำรบันทึกบัญชี เพื่อให้บุคลำกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ลดข้อบกพร่อง และควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

๒.วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อใหผู้้เข้ำรับกำรฝกึอบรมได้เรียนรู้และมีควำมเข้ำใจกำรบันทึกบญัชีได้อย่ำงถูกต้อง 
๒.๒ เพื่อใหผู้้เข้ำรับกำรฝกึอบรมได้เพิ่มทกัษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำกำรรำยงำนกำรเงินในระบบบัญชี 

และระบบมือ 
๒.๓ เพื่อใหก้ำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปรบัปรุงบัญชี และกำรปิดบัญชีประจ ำปี ขององค์กรปกครอง 

ส่วนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
๒.๔ เพื่อให้ข้ำรับกำรอบรมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

๓.กลุ่มเป้ายหมาย 
๓.๑ นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๓.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๓.๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคลงั/ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั/ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรคลงั/หัวหน้ำส่วนกำรคลัง 
๓.๔ ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำส่วน/หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๓.๕ นักวิชำกำรเงินและบญัชี/นักวิชำกำรคลัง 
๓.๖ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชี/เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินและบญัชี 
๓.๗ ข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรทีผู่บ้รหิำรทอ้งถ่ินเห็นสมควรให้เข้ำรบักำรอบรมครัง้นี้ 

 

๔. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น 
 จ ำนวนไม่เกิน ๒๐๐ คน/รุ่น 
๕. ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ีฝึกอบรม 

รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๖-๒๘ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพงิค์ พำเลซ  จ.เชียงใหม่ 
รุ่นที่ ๒ วันที่  ๒-๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่  จ.สงขลำ 
รุ่นที่ ๓ วันที่  ๒๓-๒๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมสยำมแกรนด์  จ.อุดรธำนี 
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุรี 
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    

๖.  งบประมาณ 
 ๖.๑  ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ ๓  วัน (หลักสูตร ๓ วัน) เป็นเงินท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พัก) 
เพื่อเป็นค่ำ ค่ำเอกสำร อำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่จัดอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
เขียน สำมำรถเบิกได้เต็มจ ำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)  

๖.๒. ค่ำที่พัก  ค่ำเดินทำง ค่ำเบี้ ยเลี้ยง ผู้ เข้ำฝึกอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
๗. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการบรรยาย 

บรรยำยและฝึกปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชี โดยแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีจริงและท ำแบบฝึกหัด พร้อมทั้ง
เปิดให้มีกำรซักถำมปัญหำที่เกิดข้ึนจริงในกำรปฏิบัติงำน  จำกวิทยำกรขององค์กรครองส่วนท้องถ่ินที่ได้ด ำเนินกำรปฏิบัติงำน
จริงที่มีควำมเช่ียวชำญช ำนำญงำนในกำรบันทึกบัญชี. 
๘. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

๘.๑ ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจปฏิบัตงิำนในระบบบญัชีได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
๘.๒ ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมสำมำรถปฏิบัติงำนในระบบบัญชีและกำรรำยงำนกำรเงินได้อย่ำงถูกต้องและมี 

ประสิทธิภำพ 
๘.๓ ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมทีเ่ป็นเจ้ำหน้ำทีผู่้ปฏิบัตงิำนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้ำนได้เข้ำใจกำรท ำงำนในกำร 

บันทึกระบบบญัชีในระบบมือ 
 



 
 

-๓- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม     
๑๐. การมสีิทธิ์รับใบรับรอง  

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำก ส ำนักบริกำรวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ทั้งนี้ จะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ  ๘๐% ของเวลำทั้งหมด 
๑๑ .ช่องทางการสมัคร  

๑๑.๑ ส่งใบสมัครได้/ติดต่อสอบถำม ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  โทร  ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / 
๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ E-mail:  uni.msu
๒๕๖๐@gmail.com  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน และสำมำรถดำวน์
โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่  http://www.local-training.com/   

๑๑.๒ กำรช ำระค่ำลงทะเบียน ดังนี้  
ช าระค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (-สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

  ๑)  โอนผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกัด (มหำชน) สำขำ บิ๊กซีมหำสำรคำม ช่ือบัญชี ส ำนักบริกำร
วิชำกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เลขที่บัญชี ๙๕๔-๐-๑๓๘๙๑๔ 

๒) ให้ช ำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ำยในนำม ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ในวัน
ลงทะเบียน  

๓) กรุณำสง่หลักฐำนกำรโอนเงิน ใบน ำฝำก pay – ln , Slip หรือหลกัฐำนกำร โอนเงินผ่ำนตู้ ATM 
โดยระบุช่ือหน่วยงำนไป  ID Line : @msu๖๐  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 

***เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบรำยช่ือและกำรออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน ำหลักฐำน กำรโอนเงิน หรือ
ส ำเนำใบ pay – ln , Slip มำในวันลงทะเบียน 
          ๑๑.๓  ผู้เข้ำรับกำรอบรม  น ำหนังสือส่งตัวเข้ำร่วมโครงกำรฯ  พร้อมส ำเนำใบน ำฝำกเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำน
ธนำคำรกรุงไทย  มำยื่นในวันรำยงำนตัว  (เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม) 
๑๒. การส ารองห้องพัก ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถติดต่อส ำรองห้องพักกบั ทำงโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้ำพักในกำร
อบรมของทำง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จะได้อัตรำค่ำทีพ่ักในอัตรำพิเศษตำมที่โรงแรมก ำหนด 

รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๖-๒๘ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพงิค์ พำเลซ  จ.เชียงใหม่ 
รุ่นที่ ๒ วันที่  ๒-๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่  จ.สงขลำ 
รุ่นที่ ๓ วันที่  ๒๓-๒๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมสยำมแกรนด์  จ.อุดรธำนี 
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟริ์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุรี 
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
 
 
 

         
         ผู้อนุมัติโครงกำร 

            (ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)  
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรวิชำกำร  
                               มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

 
 
 
 

http://www.local-training.com/


 

 
ก าหนดการอบรม 

หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” 

โดยส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วันแรกของการอบรม 
เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  -ลงทะเบียน/รับเอกสำร 

- พิธีเปิดกำรฝึกอบรม โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
- ร่วมกันวิเครำะห์สรุปประเด็นปัญหำในกำรปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึก
บัญช ีกำรจัดท ำทะเบียน  และรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมหนังสือที่ 
มท ๐๘๐๘.๔/๑๗๒๓  ลงวันที่  ๒๐  มีนำคม ๒๕๕๘   

วันที่สองของการอบรม 
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.   หลักเกณฑแ์ละวิธีการบันทกึ บัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงาน 

ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- นโยบายบัญชีที่ส าคัญ 
- การลงบัญชีรายรับ 
๑. กำรบันทึกบัญชีรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 
๒. กำรบันทึกรำยได้ตำมเกณฑ์เงินสด 
๓. กำรบันทึกบัญชี เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินชดใช้ค่ำเสียหำย เงินรับฝำกต่ำง ๆ 
๕. กำรบันทึกรำยกำรสมุดบัญชีเงินสดและทะเบียนรำยรับ 
- การลงบัญชีรายจ่าย 
๑. กำรควบคุมรำยจ่ำยให้เป็นไปตำมงบประมำณรำยจ่ำย 
๒. กำรบันทึกรำยกำรในสมุดเงินสดจ่ำยย 
๓. กำรบันทึกบัญชีเงินยืม 
- การบันทึกบัญชีที่ไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย 
๑. เงินอุดหนุนเฉพำะกิจระบุวัตถุประสงค์ 
๒. กำรรับ-จ่ำยเงินกู้ 
- การจ่ายเงินล่วงหน้าและประกนัผลงาน/การกันเงิน 
- การบันทึกจ่ายเงินสะสม 
๑. กำรใช้เงินสะสมทดลองจ่ำย กำรยืมเงินสะสม และกำรจ่ำยเงินสะสม 
๒. กำรส่งใช้เงินยืมสะสม 
- การจ าหน่ายหนี้สูญ /-การปรับปรุงบัญชี /-เบ็ดเตล็ด /-การปิดบัญชี 

วันที่สามของการอบรม 
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติในการบันทึกบัญชีด้วยแบบฝึกหัดในระบบมือ 

๑.กระบวนกำรรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -กำรออกใบเสร็จ / -กำรจัดท ำน ำส่งเงิน /-กำรท ำใบส ำคัญสรุปใบน ำส่ง /-กำรลงสมุดเงินสด 

รับ /-กำรลงทะเบียนเงินรำยรับ /-ใบผ่ำนมำตรฐำน ๑ (สิ้นเดือน) /-ใบผ่ำนมำตรฐำน ๓ (สิ้น 
เดือน)  /-บัญชีแยกประเภท  /-ทะเบยีนคุมต่ำงๆ /-รำยงำนสถำนะกำรเงินประจ ำวัน 
๒.กระบวนกำรจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -กำรท ำฎีกำ /-กำรลงสมุดเงินสดจ่ำย /-ใบผ่ำนมำตรฐำน ๒ (สิ้นเดือน) /-กำรลงบัญชีแยก 
ประเภท /-กำรลงทะเบียนรำยจ่ำย /-ทะเบียนคุมต่ำงๆ /-รำยงำนสถำนะกำรเงินประจำวัน 

   ๓.กำรจัดท ำงบสิ้นเดือน 
   รำยงำนรับ – จ่ำยเงินสด /-งบทดลอง /-งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร -หมำยเหตุประกอบ 

งบทดลอง 
 
 



 

 
ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 

 “หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน” 

๑. ที่ท างานและที่ตั้ง ชื่อหน่วยงำน......................... ...........................เลขที่ ..............หมู่..............ต ำบล............................อ ำเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. ......................... โทร สำร..........................ผู้ประสำนงำน E-mail : 
………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำร
ดังกล่ำว ดังน้ี 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปนี้ 

๑. นำย/นำง/นำงสำว  ........................................นำมสกุล............................................ต ำแหน่ง................................โทร...................  
๒. นำย/นำง/นำงสำว  ........................................นำมสกุล............................................ต ำแหน่ง................................โทร...................  
๓. นำย/นำง/นำงสำว  ........................................นำมสกุล............................................ต ำแหน่ง........... .....................โทร................... 
๔. นำย/นำง/นำงสำว  ........................................นำมสกุล............................................ต ำแหน่ง........... .....................โทร................... 
๕. นำย/นำง/นำงสำว  ........................................นำมสกุล............................................ต ำแหน่ง................................โทร................. .. 
๖. นำย/นำง/นำงสำว  ........................................นำมสกุล............................................ต ำแหน่ง........... .....................โทร................... 
 

 รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๖-๒๘ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพงิค์ พำเลซ  จ.เชียงใหม่ 
 รุ่นที่ ๒ วันที่  ๒-๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่  จ.สงขลำ 
 รุ่นที่ ๓ วันที่  ๒๓-๒๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑  โรงแรมสยำมแกรนด์  จ.อุดรธำนี 
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒-๔ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิรส์ แปซฟิกิ (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบรุี 
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
 

 ทั้งนี้ ได้แจ้งใหบุ้คคลดังกล่ำวทรำบเพื่อเตรียมตัวเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
   

 ลงช่ือ............................................................ผูร้ำยงำน 
( ...................................................... ) 

ต ำแหน่ง ............................................................... 
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โทรศัพท์ ๐๔๓ ๗๕๔๔๑๐ , ๐๔๓ 

๗๕๔๔๔๒  โทรสำร ๐๔๓๗๕๔๔๑๑ , ๐๔๓๗๕๔๔๔๑  มหำสำรคำม  โทร  ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 
0950204430 หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่  @ น ำหน้ำด้วย) หรือ E-mail:  uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  
โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔  สำมำรถสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.local-training.com 
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