
 

 

 

ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๒๕๘๑      ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม  44150 

   ๖ ตุลำคม  2560 
 

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรเข้ำอบรม 
 

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  โครงกำรฝึกอบรม        จ ำนวน  ๑  ชุด 
                      

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

รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๗-๒๙ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพิงค์ 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 ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๓-๒๕ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุร ี
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและ

บุคลำกร ของท่ำน ดังนั้นจึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ทั้ งนี้ ติ ดต่อสอบถำม/ส่ งใบสมั ครส ำนั กบริ กำรวิ ชำกำร มหำวิ ทยำลั ยมหำสำรคำม ติดต่อส่ งใบสมัครโทร  
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ หรื อ ID Line :  @msu60 (ต้ องใส่  @ น ำหน้ ำด้ วย) หรื อ E-mail :  
uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและสำมำรถดำวน์ 
โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่ http://www.local-training.com 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำอบรม จักขอบคุณยิ่ง  
 

                                       ขอแสดงควำมนับถือ 
        
                

                                                              
           (ดร.ยุทธพล ทวะชำลี) 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
          มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ฝ่ำยฝึกอบรม         
โทรศัพท์ 0-4375-4410 
โทรสำร  0-4375-4411 

 
 
 

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


 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

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

๑.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน  และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/๑๗๒๓  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๘  โดยมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๘ นั้น  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานทางการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับการจัดท าบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระบบมือไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังการปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงชื่อ
บัญชี รหัสบัญชี แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ เพ่ือรองรับการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์แต่ละประเภทและการคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด
จ าหน่ายสินทรัพย์ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๒๙๙  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ
มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งงาน ผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือมีปัญหาอุปสรรค์ในการ
ด าเนินการบันทึกบัญชี  เช่น ไม่จัดท า/จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ พร้อมรายละเอียดประกอบไม่เสร็จ
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  จัดท ารายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงินไม่ครบถ้วน เช่น รายจ่าย
ค้าง รายละเอียดรายจ่ายจากเงินสะสม เป็นต้น  และเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่จัดท าบัญชีและงบการเงิน
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยมาตรฐานของการบัญชีต้อง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพ่ือบริหารกิจการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่  อีกทั้งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เห็นว่าการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและ
รายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบมือเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ระบบ
ข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสามารถติดตามการใช้จ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน  
จึงได้จัดโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงมาบรรยายและสอนวิธีขั้นตอนการบันทึกบัญชี เพ่ือให้บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดข้อบกพร่อง และความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การจัดทารายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าการรายงานการเงินในระบบบัญชี 

และระบบมือ 
๒.๓ เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีประจ าปี ขององค์กรปกครอง 

ส่วนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
๒.๔ เพ่ือให้ข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๓.กลุ่มเป้ายหมาย 
๓.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓ ผู้อ านวยการส านักคลัง/ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการส่วนการคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง 
๓.๔ ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าส านักปลัด 
๓.๕ นักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการคลัง 
๓.๖ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
๓.๗ ข้าราชการ หรือบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ 

 

๔. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น 
 จ านวนไม่เกิน ๒๐๐ คน/รุ่น 
๕. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 

รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๗-๒๙ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพิงค์ 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 ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๓-๒๕ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ. ชลบุรี   

๖.  งบประมาณ 
 ๖.๑  ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓  วัน (หลักสูตร ๓ วัน) เป็นเงินท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 
เพ่ือเป็นค่า ค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เ ครื่อง
เขียน สามารถเบิกได้เต็มจ านวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)  

๖.๒. ค่าที่ พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
๗. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการบรรยาย 

บรรยายและฝึกปฏิบัติในการบันทึกบัญชี โดยแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีจริงและท าแบบฝึกหัด พร้อมทั้ง
เปิดให้มีการซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน  จากวิทยากรขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการปฏิบัติงาน
จริงที่มีความเชี่ยวชาญช านาญงานในการบันทึกบัญชี 
๘. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจปฏิบัติงานในระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชีและการรายงานการเงินได้อย่างถูกต้องและมี 

ประสิทธิภาพ 
๘.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้านได้เข้าใจการท างานในการ 

บันทึกระบบบัญชีในระบบมือ 



 
-๓- 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
๑๐. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง  

ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๘๐% ของเวลาทั้งหมด 
๑๑ .ช่องทางการสมัคร  

๑๑.๑ ส่งใบสมัครได้/ติดต่อสอบถาม ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทร  ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘  
/ ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ E-mail:  uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  
โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน และสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบ
สมัครได้ที่  http://www.local-training.com/   

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

  ๑)  โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีมหาสารคาม ชื่อบัญชี ส านักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี ๙๕๔-๐-๑๓๘๙๑๔ 

๒) ให้ช าระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวัน
ลงทะเบียน  

๓) กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก pay – ln , Slip หรือหลักฐานการ โอนเงินผ่านตู้ ATM 
โดยระบุชื่อหน่วยงานไป  ID Line : @msu๖๐  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การโอนเงิน หรือ
ส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 
          ๑๑.๓  ผู้เข้ารับการอบรม  น าหนังสือส่งตัวเข้าร่วมโครงการฯ  พร้อมส าเนาใบน าฝากเงินค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย  มายื่นในวันรายงานตัว  (เรียน ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
๑๒. การส ารองห้องพัก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อส ารองห้องพักกับ ทางโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้าพักในการ
อบรมของทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้อัตราค่าที่พักในอัตราพิเศษตามที่โรงแรมก าหนด 

รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๗-๒๙ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพิงค์ 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 ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๓-๒๕ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุร ี

 
 
 

         
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (ดร.ยุทธพล ทวะชาลี)  
                           ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  
                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
 
 

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


 
ก าหนดการอบรม 

หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” 

โดยส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
.................................................................................................................................................................... 

วันแรกของการอบรม 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  -ลงทะเบียน/รับเอกสำร 

- พิธีเปิดกำรฝกึอบรม โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริกำรวิชำกำร มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม 
- ร่วมกนัวิเครำะห์สรุปประเดน็ปัญหำในกำรปฏิบัติตำมประกาศหลักเกณฑ์และวิธกีารบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน  
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/๑๗๒๓  ลงวันที ่ ๒๐  
มีนาคม ๒๕๕๘   

วันที่สองของการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.   หลักเกณฑ์และวิธีการบันทกึ บัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงาน 

ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- นโยบายบญัชทีี่ส าคัญ 
- การลงบัญชีรายรับ 
๑. การบันทึกบัญชีรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
๒. การบันทึกรายได้ตามเกณฑ์เงินสด 
๓. การบันทึกบัญชี เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ เงินชดใช้ค่าเสียหาย เงินรับฝากตา่ง ๆ 
๕. การบันทึกรายการสมุดบัญชีเงินสดและทะเบียนรายรับ 
- การลงบัญชีรายจ่าย 
๑. การควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย 
๒. การบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่ายย 
๓. การบันทึกบัญชีเงินยืม 
- การบันทึกบัญชีที่ไมป่รากฏในงบประมาณรายจ่าย 
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกจิระบวุัตถุประสงค์ 
๒. การรับ-จ่ายเงินกู ้
- การจา่ยเงินล่วงหน้าและประกันผลงาน/การกันเงิน 
- การบันทึกจ่ายเงินสะสม 
๑. การใช้เงินสะสมทดลองจ่าย การยืมเงินสะสม และการจา่ยเงินสะสม 
๒. การส่งใช้เงินยืมสะสม 
- การจ าหน่ายหนี้สญู /-การปรับปรุงบญัชี /-เบ็ดเตลด็ /-การปิดบัญช ี

วันที่สามของการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏบิัติในการบันทึกบญัชีดว้ยแบบฝึกหดัในระบบมือ 

๑.กระบวนการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -การออกใบเสร็จ / -การจัดท าน าส่งเงิน /-การท าใบส าคัญสรุปใบน าส่ง /-การลงสมุดเงินสด 

รับ /-การลงทะเบียนเงินรายรับ /-ใบผา่นมาตรฐาน ๑ (สิ้นเดือน) /-ใบผ่านมาตรฐาน ๓ (สิ้น 
เดือน)  /-บัญชแียกประเภท  /-ทะเบียนคุมต่างๆ /-รายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
๒.กระบวนการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -การท าฎีกา /-การลงสมุดเงินสดจ่าย /-ใบผ่านมาตรฐาน ๒ (สิ้นเดือน) /-การลงบัญชีแยก 
ประเภท /-การลงทะเบียนรายจ่าย /-ทะเบียนคุมต่างๆ /-รายงานสถานะการเงินประจาวัน 

   ๓.การจัดท างบสิ้นเดือน 
   รายงานรับ – จ่ายเงินสด /-งบทดลอง /-งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร -หมายเหตุประกอบ 

งบทดลอง 

 
หมำยเหตุ  ๑) ก ำหนดกำรและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

   ๒) เวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
   ๓) เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 
 
 



 

 
ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 

 “หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน” 

๑. ที่ท างานและที่ต้ัง ช่ือหน่วยงาน....................................................เลขที่..............หมู่..............ต าบล................... .........อ าเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. ......................... โทรสาร..........................ผู้ประสานงาน E-mail : 
………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว ดังนี้ 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชดัเจน เพ่ือประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปนี้ 

๑. นาย/นาง/นางสาว  ........................................นามสกลุ............................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
๒. นาย/นาง/นางสาว  ........................................นามสกลุ............................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
๓. นาย/นาง/นางสาว  ........................................นามสกลุ............................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
๔. นาย/นาง/นางสาว  ........................................นามสกลุ............................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
๕. นาย/นาง/นางสาว  ........................................นามสกลุ............................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
๖. นาย/นาง/นางสาว  ........................................นามสกลุ............................................ต าแหน่ง................................โทร................... 
 

 รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๗-๒๙ มกรำคม  ๒๕๖๑  โรงแรมนครพิงค์ 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 ๙-๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินช ำรำบ  จ.อุบลรำชธำนี    
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๓-๒๕ มีนำคม ๒๕๖๑  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ.ชลบุร ี

 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเพ่ือเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
   

 ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน 
( ...................................................... ) 

ต าแหน่ง ...............................................................  
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๔๓ ๗๕๔๔๑๐ , ๐๔๓ 

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

mailto:uni.msu2560@gmail.com%20%20โทรสาร
mailto:uni.msu2560@gmail.com%20%20โทรสาร
http://www.local-training.com/

