












ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตร โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  กำรปรับปรุงบัญชี  กำรปิดบัญชีประจ ำปี กำร

จัดท ำงบทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรจัดท ำ ก.ค. 2 ตำมรูปแบบรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ใหม่ ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) 

โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
............................................................................................................................. ....................................... 

วันแรกของกำรอบรม 
เวลา 13.00-16.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
วันที่สองของกำรอบรม 
เวลา 09.00-17.00 น. -การปฏิบัติงานในระบบและโปรแกรมท่ีปรับปรุงใหม่ 

-การบริหารงานคลังในระบบ e-laasและระบบบัญชีด้วยมือ 
-การปรับปรุงวงเงินรับแจ้ง/จัดสรร/เงินรอคืนจังหวัดของเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ 
เฉพาะกิจ 
-การจัดท า กค.2 การตั้งยอดเงินค้างช าระภาษีเป็นลูกหนี้  
-การตั้งยอดลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ 
-การบันทึกฎีกาค้างจ่าย การกันเงิน และรายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ 
-การตรวจสอบทะเบียนและรายงานประจ าปีระหว่างบัญชีด้วยมือและรายงาน 
ทางการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)  
-การปรับปรุงบัญชี 
-การปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 
-การปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณ 
-การปรับปรุงรายได้จัดเก็บเอง 
-การปรับปรุงภาษีจัดสรร 
-การปรับปรุงเงินอุดหนุนทั่วไป 
-การปรับปรุงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-การปรับปรุงเงินสะสม 
-การปรับปรุงเงินรับฝาก ประกันสัญญา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
-ค้นหาเพื่ออนุมัติ/ยกเลิก รายการธุรกรรมที่ยังไม่พิมพ์ 
-ปิดบัญชีปีงบประมาณ 2561 

วันที่สำมของกำรอบรม 
เวลา 09.00-16.00 น -การด าเนินงานในระบบหลังปิดบัญชี 

-การจัดท างบทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 
-การจัดท าหมายเหตุ ก.ค.2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
-การรับช าระลูกหนี้ภาษีลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ และรายรับเงินจากรายได้รัฐบาลค้างรับ 
-การท ารายงานขอจ้าง การจัดท าสัญญาและการท าฎีกาเบิกเงินจากแหล่งเงินค้าง 
จ่ายที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
-การท าฎีกาเบิกเงินจากแหล่งเงินค้างจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพัน 
-การส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณข้ามปี 



-การเบิกจ่ายเงินจากฎีกาค้างจ่าย 
-เรียกดูบัญชีแยกประเภท 
-รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร 
-ค้นหาใบผ่านรายการทั่วไป 
-ตรวจสอบทะเบียนเงินสดรับ/ทะเบียนเงินรายรับ 
-ตรวจสอบทะเบียนเงินสดจ่าย/ทะเบียนเงินรายจ่าย 
-รายงานทางการเงินประจ าวัน เดือน ไตรมาส 

***หมำยเหตุ  สิ่งท่ีต้องเตรียมมำในวันฝึกอบรม 
1. งบแสดงฐำนะกำรเงินประจ ำปี 2561 พร้อมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
2. งบแสดงฐำนะกำรเงินประจ ำปี 2560 พร้อมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ส ำหรับจัดท ำ

งบแสดงฐำนะกำรเงินประจ ำปีเปรียบเทียบ 2ปี)
3. งบทดลองก่อนปิดบัญชีพร้อมหมำยเหตุประกอบงบทดลองทุกรำยกำร
4. รำยละเอียดลูกหนี้ กค.2
5. รำยละเอียดผู้ช ำระรำยได้อื่น กค.3
6. รำยละเอียดลูกหนี้รำยได้อื่น ๆ กค.4.
7. ทะเบียนคุมเงินรับฝำกต่ำง ๆ ได้แก่ เงินประกันสัญญำ เงินรอคืนจังหวัด เงอนรับฝำกทุก

รำยกำร
8. ทะเบียนลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน
9. ทะเบียนทรัพย์สิน
10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  จัดให้  1

คน / 1 เครื่อง **สงวนสิทธิ์เฉพำะท่ำนที่ส่งใบสมัครและช ำระเงินเท่ำนั้น**
11. สิ่งท่ีจะได้รับวันลงทะเบียนฝึกอบรม

11.1 กระเป๋าเอกสาร
11.2 คู่มือ
11.3 สมุด
11.4 ปากกา
11.5 เสื้อ

***มหำวิทยำลัยสำรคำมขอสงวนสิทธิ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในวันฝึกอบรมให้กับ
ท่ำนที่ส่งใบสมัครล่วงหน้ำและช ำระเงินแล้วเท่ำน้ัน 



ใบสมัครเข้ำร่วมก ำหนดกำรโครงกำรอบรมหลักสูตร 
 โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  กำรปรับปรุงบัญชี  กำรปิดบัญชีประจ ำปี กำรจัดท ำงบ
ทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรจัดท ำ ก.ค. 2 ตำมรูปแบบรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ 

ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) 
1. ที่ท ำงำนและที่ตั้ง ชื่อหน่วยงาน................................................... .เลขที่..............หมู่..............ต าบล
............................อ าเภอ..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โ ทร. ......................... 
โทรสาร..........................ผู้ประสานงาน E-mail : ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ
.........................................ขอสง่บคุลกรเข้ารบัการอบรมตามโครงการดังกลา่ว ดังนี้ 

(กรุณำเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในกำรออกใบเสร็จรับเงินและใบประกำศวุฒิบัตร) 
2. รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม มีดังต่อไปนี้
1. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
2. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล............................... .....................
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
3. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.......... ..........................................
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
4. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ
5. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล....................................................
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21  ตุลาคม  2561  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  จ.เชียงใหม่ 
รุ่นที่ 2 วันที่ 26-28  ตุลาคม  2561  โรงแรมบางกอกพลาเลส  จ.กรุงเทพ 
รุ่นที่ 3 วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมสยามแกรนด์  จ.อุดรธานี 
รุ่นที่ 4 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน  2561  โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี   
รุ่นที่ 5 วันที่ 16-18  พฤศจิกายน  2561  โรงแรม เอเชียน อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
รุ่นที่ 6 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น 
รุ่นที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์  จ.พิษณุโลก   
รุ่นที่ 8 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561  โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทาวอินทาว) พัทยากลาง จ. ชลบุรี   
รุ่นที่ 9 วันที่ 14-16  ธันวาคม  2561  โรงแรมสยามแกรนด์  จ.อุดรธานี 

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเพ่ือเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน 

( ...................................................... ) 
ต าแหน่ง ............................................................... 

ช่องทำงกำรส่งใบสมัคร: ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 065-3479338 / 065-2501299 / 
0950204430 / 098-1056475  หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ E-mail:  uni.msu2560@gmail.com  
โทรสำร 02-157-1599  ต่อ 7664  สามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.local-training.com 

***เพ่ือควำมสะดวกในกำรตรวจสอบรำยชื่อและกำรออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน ำหลักฐำน กำรโอนเงิน หรือส ำเนำ
ใบ pay – ln , Slip มำในวันลงทะเบียน โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีมหาสารคาม ชื่อบัญชี 
ส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี 954-0-13891-4 
หมำยเหตุ : คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง / 1 ท่ำน ขอสงวนสิทธิส์ ำหรับผู้ช ำระค่ำลงทะเบียนมำก่อน  

mailto:uni.msu2560@gmail.com%20%20โทรสาร%2002-157-1599%20%20ต่อ%207664
mailto:uni.msu2560@gmail.com%20%20โทรสาร%2002-157-1599%20%20ต่อ%207664
http://www.local-training.com/



