
 
 

 
 

ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๑๒๕๑      ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
         มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหำสำรคำม  44150 

   ๑๔  สิงหำคม  2561 

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีอบรม 

เรียน นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด / นำยกเทศมนตรี / นำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุกแห่ง 

อ้ำงถึง  1.หนังสือส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ที่  ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๙20  ลงวันที่  23 มิถุนำยน 2561 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ด้วยส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเปรียบเทียบงบในระบบมือและในระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรปิดบัญชีประจ ำปีงบประมำณ 2561”  รุ่นที่  2  
ระหว่ำงวันที่  ๑๗-๑๙  สิงหำคม  2561  ณ โรงแรม บ้ำนสวนคุณตำกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ ำเภอวำรินช ำรำบ  
จังหวัดอุบลรำชธำนี  นั้น 

เนื่องจำกมีผู้สนใจเข้ำร่วมกำรอบรมเป็นจ ำนวนมำก ห้องประชุม  โรงแรม บ้ำนสวนคุณตำกอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท  ไม่สำมำรถรองรับผู้เข้ำรับกำรอบรมได้   ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงขอเปลียน
แปลง สถำนที่ฝึกอบรมใหม่เป็น  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี วันและเวลำตำม
ก ำหนดกำรเดิม  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 095-0204430 /098-
1056475 / 0862352673 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                       ขอแสดงควำมนับถือ  
 
                

                                                 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรยุทธ ชำติชนะยืนยง) 
                                          ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

       มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 
 
 
 

ฝ่ำยฝึกอบรม         
โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ , ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ 
โทรสำร  ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 
 





โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปรียบเทียบงบในระบบมือและในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรอง

ส่วนท้องถิ่น e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2561” 
โดยส านักบริการวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน ได้จัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่า โปรแกรมส า เร็จรูประบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) ขึ้น โดยได้ก าหนดผังบัญชีพร้อมระบบการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง ซึ่งประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบการจัดเก็บ รายได้โดยมีฐานข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายต้อง
เสียภาษีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่ายเงิน พร้อมการจัดท าฎีกาและออกเช็ค ระบบการบันทึกบัญชีการจัดท ารายงานการเงินเป็นรายวัน ราย
เดือน รายไตรมาสและรายปีพร้อมงบประกอบ งบการเงิน ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศได้ใช้ระบบดังกล่าว เพ่ือจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวก ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน สามารถให้
ข้อมูลผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบัน และสิ่งที่ส าคัญคือเกิดการท างานด้านการคลังที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีอีกทั้งระบบดังกล่าว สามารถรองรับการปฏิบัติงานส าหรับโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบระบบบัญชีให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2558  ข้อ 100 และข้อ 105 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Electronic Local 
Administrative Accounting System : e-LAAS)  ให้ครบทุกระบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการปิดบัญชีในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  ภายใน 90 วัน
นับแต่จากวันสิ้นงบประมาณ  แต่ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถด าเนินการปิดบัญชีในระบบ
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)  ได้ทันตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด ประกอบ
กับยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งบันทึกบัญชีในระบบมือกับในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ยังไม่ถูกต้องและด าเนินการไม่เป็นปัจจุบัน 

ส านักบริการวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปรียบเทียบงบในระบบมือและในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-
LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2561” โดยได้เชิญวิทยากรผู้รับผิดชอบโดยตรง
จากองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดข้อบกพร่อง และความผิดพลาดในการในการปฏิบัติงาน และการจัดท ารายงานการเงินให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
2.วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณ การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน และการรายงานการเงินในระบบบัญชี e-LAAS 









ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตร “กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเปรียบเทียบงบในระบบมือและในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรอง

ส่วนท้องถิ่น e-LAAS เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรปิดบัญชีประจ ำปีงบประมำณ 2561”  เป็นต้น 
โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร  มหำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

****************************************************** 
วันแรก  
เวลา 12.00 - 13.00 น. 

- ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
เวลา 13.00-17.00 น.   

- การปฏิบัติงานและบริหารงานในระบบ e-laas 
+ ด้านงบประมาณ 
+ ด้านรายรับ 
+ ด้านรายจ่าย 
+ ด้านบัญชี 

- การบริหารระบบ 
+ การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
+ การก าหนดค่าตั้งต้น 
+ การจัดการฐานข้อมูล 

วันที่สอง  
เวลา 09.00-16.00 น 

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการในระบบ e-laas 
+ ล าดับขั้นตอนการปิดบัญชี 
+ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านระบบรายรับ 
+ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านระบบรายจ่าย 
+ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านระบบบัญชี 
+ การเทียบงบการเงินระหว่างงบการเงินในระบบ e-laas กับงบการเงินระบบมือ 
+ การปรับปรุงงบการเงินในระบบ e-laas ให้ตรงกับระบบมืออย่างถูกต้อง 

 วันที่สำม  
เวลา 09.00-16.00 น 

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการในระบบ e-laas (ต่อ) 
+ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านระบบรายรับ 
+ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านระบบรายจ่าย 
+ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านระบบบัญชี 
+ การเทียบงบการเงินระหว่างงบการเงินในระบบ e-laas กับงบการเงินระบบมือ 
+ การปรับปรุงงบการเงินในระบบ e-laas ให้ตรงกับระบบมืออย่างถูกต้อง 

************************************************************* 

หมำยเหตุ :   ๑. พักรับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลำ ๑๔.๔๕ -  ๑๕.๐๐ น. 
 ๒. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐  
 ๓. ก ำหนดกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 



***หมำยเหต ุสิ่งที่ต้องเตรียมมำในวันฝึกอบรม 
1. เอกสำรที่ต้องเตรียม

1.1 งบทดลองประจ าเดือน ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
1.2 รายงานรับจ่ายเงินประจ าเดือน ต.ค. 2560 – ปัจจุบนั 
1.3 ใบน าส่งเงิน/ใบส าคัญสรุปใบน าส่ง เดือนต.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
1.4 ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 และใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
1.5 สมุดเงินสดรับ/สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนเงินรายรับ ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
1.6 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
1.7 ใบโอนงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ปีงบประมาณ 2561 
1.8 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 แยกตามแผนงาน/งาน/หมวด/

ประเภท/โครงการ ตั้งแต่ ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน (ส าหรับ อปท.ที่เดินระบบยังไม่เป็นปัจจุบันหรือยังไม่ได้ด าเนินการใด 
ๆ ในระบบ) 

1.9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี งปม. 2560 พร้อมหมายเหตุประกอบงบ 
1.10 รายละเอียดลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

2. เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊คมหาวทิยาลัยมหาสารคามจัดให้ 1 คน / 1 เครื่อง



ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 
หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปรียบเทียบงบในระบบมือและในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรอง

ส่วนท้องถิ่น e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2561”  เป็นต้น 
โดยส านักบริการวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ที่ท างานและที่ต้ัง ช่ือหน่วยงาน....................................................เลขที่..............หมู่..............ต าบล................... .........อ าเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. ......................... โทรสาร..........................ผู้ประสานงาน E-mail 
: ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว ดังน้ี 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชดัเจน เพ่ือประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปน้ี
๑. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................  
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๒. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................  
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๓. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................  
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๔. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล............................................ ........ 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

๕. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล...................... .............................. 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

(  )รุ่นที่ ๑ วันที่ 3-5 สิงหาคม  256๑  โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิค  จังหวัดชลบุรี 
(  )รุ่นที่ ๒ วันที่ 17-19 สิงหาคม ๒๕๖๑  โรงแรมบ้านสวนคุณตากอลฟ & รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 
(  )รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒4-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์   จังหวัดพิษณุโลก 
(  )รุ่นที่ ๔ วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 256๑  โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา 
(  )รุ่นที่ ๕ วันที่ 7-9 กันยายน ๒๕๖๑  โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
(  )รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑4-16 กันยายน ๒๕๖๑  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่  
(  )รุ่นที่ ๗ วันที่ 21-23 กันยายน 2561 โรงแรมสยามแกรนด์  อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ทั้งนี ้ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเพ่ือเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติ 
( ...................................................... ) 

ต าแหน่ง ...............................................................
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-

๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 / ๐๙๘-๑๐๕๖๔๗๕  หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ E-mail: 
uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  โ ท รสา ร  ๐๒ -๙๐๓๐๐๘๐  ต่ อ  ๗ ๖๖๔   สามารถสมั ครออนไลน์  ได้ที่  
http://www.local-training.com

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายช่ือและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การโอนเงิน 
หรือส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 

***สิ่งที่ได้รับวันอบรม  เสื้อ / กระเป๋า / สมุด / ปากกา / เอกสารประกอบการบรรยาย 
หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง / 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ช าระคา่ลงทะเบียน 

mailto:uni.msu๒๕๖๐@gmail.com%20%20โทรสาร%20๐๒-๙๐๓๐๐๘๐%20ต่อ%20๗๖๖๔
http://www.local-training.com/

