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สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหำสำรคำม ๔๔๑๕๐

๖ ตุลำคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรเข้ำอบรม
เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งทีส่ ่งมำด้วย โครงกำรฝึกอบรม
จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร โครงกำรฝึกอบรม
หลั กสู ตร “โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ ธี บั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย น และรายงานทางการเงิ น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน” เน้นฝึกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีในระบบมือ พร้อมลงทะเบียนและรายงานต่าง ๆ โดยวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญโดยตรง ค่ำลงทะเบียนสำหรับผู้
เข้ำรับกำรอบรม ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) มี จำนวน ๕ รุ่นดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๘ มกรำคม ๒๕๖๑ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 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 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและ
บุคลำกร ของท่ำน ดังนั้นจึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ทั้ ง นี้ ติ ด ต่ อ สอบถำม/ส่ ง ใบสมั ค รส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำม ติ ด ต่ อ ส่ ง ใบสมั ค รโทร
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 / ๐๙๘-๑๐๕๖๔๗๕ หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @
นำหน้ำด้วย) หรือ E-mail: uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุชื่อที่อยู่เบอร์
โทรศัพท์ให้ชัดเจนและสำมำรถดำวน์ โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่ www.local-training.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำอบรม จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ฝ่ำยฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ , ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙
โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานทางการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
โดยสานักบริการวิชาการ มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงมหำดไทยได้ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึกบัญชี กำรจัดทำทะเบียน และรำยงำนกำรเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดทำทะเบียนและรำยงำนทำงกำรเงินขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับกำรจั ดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระบบมือไปในแนวทำงเดียวกัน ประกอบกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นยังกำรปรับเปลี่ยนและกำรปรับปรุงชื่อ
บัญชี รหัสบัญชี แบบบัญชี ทะเบียน และรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีภำครัฐ เพื่อรองรับกำรบันทึกบัญชีค่ำใช้จ่ำยเป็นสินทรัพย์แต่ละประเภทและกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำตัด
จำหน่ำยสินทรัพย์ ตำมหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือ
มี ก ำรโยกย้ำยสับเปลี่ยนตำแหน่งงำน ผู้ม ำปฏิบัติหน้ำที่แทนไม่ ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือมีปัญ หำอุปสรรค์ในกำร
ดำเนินกำรบันทึกบัญชี เช่น ไม่จัดทำ/จัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอื่นๆ พร้อมรำยละเอียดประกอบไม่ เสร็จ
ภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ จัดทำรำยละเอียดประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงินไม่ครบถ้วน เช่น รำยจ่ำย
ค้ำง รำยละเอียดรำยจ่ำยจำกเงินสะสม เป็นต้น และเนื่องจำกกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ผิดชอบไม่จัดทำบัญชีและงบกำรเงิน
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นอกจำกจะเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำรแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยมำตรฐำนของกำรบัญชีต้อง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริห ำรท้องถิ่น
ตัดสินใจในกำรอนุมัติ อนุญำต เพื่อบริหำรกิจกำรต่ำง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมอำนำจหน้ำที่ อีกทั้งกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เห็นว่ำกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึกบัญชี กำรจัดทำทะเบียนและ
รำยงำนทำงกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบมือเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังเป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน ทำให้ระบบ
ข้อมูลกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภำพสำมำรถติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินได้อย่ำงรวดเร็วเป็นปัจจุบัน
จึงได้จัดโครงกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิธีบันทึกบัญชี กำรจัดทำทะเบียน และรำยงำนทำงกำรเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ กำรตรวจสอบของส ำนั ก งำนตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น โดยได้ เ ชิ ญ วิ ท ยำกรผู้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริงมำบรรยำยและสอนวิธีขั้นตอนกำรบันทึกบัญชี เพื่อให้บุคลำกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ลดข้อบกพร่อง และควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพต่อไป

-๒๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีควำมเข้ำใจกำรบันทึกบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดทำกำรรำยงำนกำรเงินในระบบบัญชี
และระบบมือ
๒.๓ เพื่อให้กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปรับปรุงบัญชี และกำรปิดบัญชีประจำปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
๒.๔ เพื่อให้ข้ำรับกำรอบรมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
๓.กลุ่มเป้ายหมาย
๓.๑ นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ผู้อำนวยกำรสำนักคลัง/ผูอ้ ำนวยกำรกองคลัง/ผู้อำนวยกำรส่วนกำรคลัง/หัวหน้ำส่วนกำรคลัง
๓.๔ ผู้อำนวยกำรกอง/หัวหน้ำส่วน/หัวหน้ำสำนักปลัด
๓.๕ นักวิชำกำรเงินและบัญชี/นักวิชำกำรคลัง
๓.๖ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี/เจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินและบัญชี
๓.๗ ข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรทีผ่ บู้ ริหำรท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ำรับกำรอบรมครัง้ นี้
๔. จานวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น
จำนวนไม่เกิน ๒๐๐ คน/รุ่น
๕. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๘ มกรำคม ๒๕๖๑ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 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 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี
๖. งบประมาณ
๖.๑ ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ ๓ วัน (หลักสูตร ๓ วัน) เป็นเงินท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พัก)
เพื่อเป็นค่ำ ค่ำเอกสำร อำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่จัดอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์เ ครื่อง
เขียน สำมำรถเบิกได้เต็มจำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๖.๒. ค่ ำ ที่ พั ก ค่ ำ เดิ น ทำง ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ ำ ฝึ ก อบรมสำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยจำกต้ น สั ง กั ด ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
๗. วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยำยและฝึกปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชี โดยแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีจริงและทำแบบฝึกหัด พร้อมทั้ง
เปิดให้มีกำรซักถำมปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในกำรปฏิบัติงำน จำกวิทยำกรขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินกำรปฏิบัติงำน
จริงที่มีควำมเชี่ยวชำญชำนำญงำนในกำรบันทึกบัญชี.
๘. ประโยชน์ที่จะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจปฏิบัตงิ ำนในระบบบัญชีได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
๘.๒ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถปฏิบัติงำนในระบบบัญชีและกำรรำยงำนกำรเงินได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ
๘.๓ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทีเ่ ป็นเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ ำนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้ำนได้เข้ำใจกำรทำงำนในกำร
บันทึกระบบบัญชีในระบบมือ

-๓๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
๑๐. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง
ผู้ผ่ำนกำรฝึก อบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว จะได้รับ วุฒิบัตรรับ รองกำรฝึก อบรมจำก สำนัก บริก ำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ทั้งนี้ จะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ ๘๐% ของเวลำทั้งหมด
๑๑ .ช่องทางการสมัคร
๑๑.๑ ส่งใบสมัครได้/ติดต่อสอบถำม สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ /
๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ นาหน้าด้วย) หรือ E-mail: uni.msu
๒๕๖๐@gmail.com โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน และสำมำรถดำวน์
โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่ http://www.local-training.com/
๑๑.๒ กำรชำระค่ำลงทะเบียน ดังนี้
ชาระค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (-สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๑) โอนผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ บิ๊กซีมหำสำรคำม ชื่อบัญชี สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เลขที่บัญชี ๙๕๔-๐-๑๓๘๙๑๔
๒) ให้ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ำยในนำม สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ในวัน
ลงทะเบียน
๓) กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน ใบนำฝำก pay – ln , Slip หรือหลักฐำนกำร โอนเงินผ่ำนตู้ ATM
โดยระบุชื่อหน่วยงำนไป ID Line : @msu๖๐ โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔
***เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบรำยชื่อและกำรออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนำหลักฐำน กำรโอนเงิน หรือ
สำเนำใบ pay – ln , Slip มำในวันลงทะเบียน
๑๑.๓ ผู้เข้ำรับกำรอบรม นำหนังสือส่งตัวเข้ำร่วมโครงกำรฯ พร้อมสำเนำใบนำฝำกเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำน
ธนำคำรกรุงไทย มำยื่นในวันรำยงำนตัว (เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม)
๑๒. การสารองห้องพัก ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถติดต่อสำรองห้องพักกับ ทำงโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้ำพักในกำร
อบรมของทำง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จะได้อัตรำค่ำทีพ่ ักในอัตรำพิเศษตำมที่โรงแรมกำหนด
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๘ มกรำคม ๒๕๖๑ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 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 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี

ผู้อนุมัติโครงกำร
(ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

กาหนดการอบรม
หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานทางการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน”
โดยสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันแรกของการอบรม
เวลำ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

วันที่สองของการอบรม
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

วันที่สามของการอบรม
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น

-ลงทะเบียน/รับเอกสำร
- พิธีเปิดกำรฝึกอบรม โดยผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
- ร่วมกันวิเครำะห์สรุปประเด็นปัญหำในกำรปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรบันทึก
บัญชี กำรจัดทำทะเบียน และรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือที่
มท ๐๘๐๘.๔/๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทกึ บัญชี การจัดทาทะเบียนและรายงาน
ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นโยบายบัญชีที่สาคัญ
- 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
- การจ่ายเงินล่วงหน้าและประกันผลงาน/การกันเงิน
- การบันทึกจ่ายเงินสะสม
๑. กำรใช้เงินสะสมทดลองจ่ำย กำรยืมเงินสะสม และกำรจ่ำยเงินสะสม
๒. กำรส่งใช้เงินยืมสะสม
- การจาหน่ายหนี้สูญ /-การปรับปรุงบัญชี /-เบ็ดเตล็ด /-การปิดบัญชี
แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติในการบันทึกบัญชีด้วยแบบฝึกหัดในระบบมือ
๑.กระบวนกำรรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กำรออกใบเสร็จ / -กำรจัดทำนำส่งเงิน /-กำรทำใบสำคัญสรุปใบนำส่ง /-กำรลงสมุดเงินสด
รับ /-กำรลงทะเบียนเงินรำยรับ /-ใบผ่ำนมำตรฐำน ๑ (สิ้นเดือน) /-ใบผ่ำนมำตรฐำน ๓ (สิ้น
เดือน) /-บัญชีแยกประเภท /-ทะเบียนคุมต่ำงๆ /-รำยงำนสถำนะกำรเงินประจำวัน
๒.กระบวนกำรจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กำรทำฎีกำ /-กำรลงสมุดเงินสดจ่ำย /-ใบผ่ำนมำตรฐำน ๒ (สิ้นเดือน) /-กำรลงบัญชีแยก
ประเภท /-กำรลงทะเบียนรำยจ่ำย /-ทะเบียนคุมต่ำงๆ /-รำยงำนสถำนะกำรเงินประจำวัน
๓.กำรจัดทำงบสิ้นเดือน
รำยงำนรับ – จ่ำยเงินสด /-งบทดลอง /-งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร -หมำยเหตุประกอบ
งบทดลอง

ใบสมัครเข้าร่วมกาหนดการโครงการอบรมหลักสูตร
“หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานทางการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงิน”
๑. ที่ทางานและที่ตั้ง ชื่อหน่วยงำน....................................................เลขที่ ..............หมู่..............ต ำบล............................อำเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย.์ ................. โทร. ......................... โทรสำร..........................ผู้ประสำนงำน E-mail :
………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำร
ดังกล่ำว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร)
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปนี้
๑. นำย/นำง/นำงสำว
๒. นำย/นำง/นำงสำว
๓. นำย/นำง/นำงสำว
๔. นำย/นำง/นำงสำว
๕. นำย/นำง/นำงสำว
๖. นำย/นำง/นำงสำว

........................................นำมสกุล............................................ตำแหน่ง................................โทร...................
........................................นำมสกุล............................................ตำแหน่ง................................โทร...................
........................................นำมสกุล............................................ตำแหน่ง................................โทร...................
........................................นำมสกุล............................................ตำแหน่ง................................โทร...................
........................................นำมสกุล............................................ตำแหน่ง................................โทร...................
........................................นำมสกุล............................................ตำแหน่ง................................โทร...................

 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๘ มกรำคม ๒๕๖๑ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 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 แปซิฟกิ (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุรี
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบเพื่อเตรียมตัวเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ............................................................ผูร้ ำยงำน
( ...................................................... )
ตำแหน่ง ...............................................................
ช่ องทางการส่งใบสมั คร: ส ำนั กบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โทรศัพท์ ๐๔๓ ๗๕๔๔๑๐ , ๐๔๓
๗๕๔๔๔๒ โทรสำร ๐๔๓๗๕๔๔๑๑ , ๐๔๓๗๕๔๔๔๑ มหำสำรคำม โทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ /
0950204430 หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ นำหน้ำด้วย) หรือ E-mail: uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสาร
๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ สำมำรถสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.local-training.com

