
 
 
 
 

ท่ี อว 8206.07/ว0152๐                    สำนักสงเสริมการบริการวชิาการและภูมิปญญาชุมชน 
                            มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตำบลบานพราว  

          อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210 

  15  กุมภาพันธ  2565  

เรื่อง ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ รุนท่ี 5 - 7 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบรหิารสวนตำบล/ 
ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาท่ี/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทำบัญชี 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พรอมใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทำโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถานศึกษา สังกัด อปท. และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562 
กำหนดจัดการฝกอบรม จำนวน 3 รุน   

รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 6 -  8 พฤษภาคม 2565  โรงแรมริเวอรฟรอน  อ. เมือง จ. กระบี่  
รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม  2565  ณ โรงแรมบีพี แกรนทาวเวอร หาดใหญ จ. สงขลา       
รุนท่ี 7 ระหวางวันท่ี 27 – 29 พฤษภาคม  2565  ณ โรงแรมบรรจงบุร ีอ. เมือง จ.สุราษฎรธานี 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน เห็นวา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว เปนประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญทานและบุคลากรเขารวม
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการท่ีสงมาดวย อัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 (สามพันเการอยบาทถวน) 
ท้ังนี้สามารถสมัครเขารวมการฝกอบรม ผานระบบ https://apps.tsu.ac.th/train หรือติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 
คุณรสวารินทร ทองสม ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม โทรศัพท 08 5691 8566  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 
                       

              ขอแสดงความนับถือ 

                      
     (อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร) 
               ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง 
                        รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม    

โทร. 08 5691 8566  



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท. 

(โดยนำขอมูลจริงของแตละ ศพด.ของผูเขาอบรมมาบันทึกบัญชีในวันอบรม) 
และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563  

เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อางถึง หนังสือกระทรวงการคลัง          
ท่ี กค 0410.2/ว 15 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของหนวยงานภายใต
สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-laas) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว3172 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง    
การใช Excel ชวยในการบันทึกบัญชีของหนวยงานภายใตสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือชวยใหการ
บันทึกบัญชีเปนไปตามแนวทางคูมือ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
1325  ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2562 เรื่อง กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีดำเนินกิจกรรมดานการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชนผานการจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลักสูตรระยะสั้นไดเล็งเห็นวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติหนาท่ีจัดทำบัญชีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด อปท. ตองจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-laas) จะตองมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการจัดทำบัญชี การตรวจสอบความถูกตอง การแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึน และการผิดพลาดจากการจัดทำฎีกาเบิกจายก็เปนขอควรระวังอยางยิ่ง การใชไฟลโปรแกรมมาชวยในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูและทักษะ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงไดจัดทำ 
“โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสถานศึกษา สังกัด อปท. (โดยนำขอมูลจริงของแตละ ศพด. ของผูเขาอบรมมาบันทึกบัญชีในวันอบรม) และการ
ใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562” ข้ึน 

2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือใหผูรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทำบัญชี และจัดทำ
ฎีกาเบิกจายไดถูกตอง 

2.2 เพ่ือใหผูรับผิดชอบจัดทำบัญชีและจัดทำฎีกาเบิกจายเขาใจการนำไฟลโปรแกรมตางๆ มาใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 



 
 

3. กลุมเปาหมาย  
   3.1 คร,ู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ผูไดรับการแตงตั้งให
จัดทำบัญชี หรือ ฎีกาเบิกจาย 
   3.2 ผูอำนวยการกองการศึกษา หัวหนาสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
และผูท่ีสนใจท่ัวไป 

4. จำนวนผูเขาอบรม/รุน 
 จำนวน 50 คนตอรุน  

5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม   
     รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 6 -  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงแรมรเิวอรฟรอน  อ. เมือง จ. กระบี่  

โทร 075 - 612212 
     รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมบีพีแกรด ทาวเวอร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 
 โทร 074 298 788 
     รุนท่ี 7 ระหวางวันท่ี 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี 

โทร 077 489 111 
6. งบประมาณ 
 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวมคาท่ีพัก)  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานท่ีจัดฝกอบรม 
คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกไดเต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1) 
 6.2 คาท่ีพัก คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ผู เขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  
           การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีการบรรยายและฝกปฏิบัติการจริงโดยใชไฟลโปรแกรมการ
จัดทำบัญชี และฎีกา  รายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้ 
 7.1 นำขอมูลลงเครื่องคอมของผูเขาอบรม 

7.2 บรรยายความรูพ้ืนฐาน ระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวกับบัญชี และฎีกา  
7.3 ฝกการใชไฟลโปรแกรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการบันทึกบัญชี/ฎีกาเบิกจาย 
7.4 เรียนรูข้ันตอนและฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงของแตละท่ี ฝกการใชหนาฏีกา 
7.5 สรุปหลักการบันทึกบัญชีและการปองการความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 

8. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
   8.1 ผูรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทำบัญชี และจัดทำฎีกา
เบิกจายไดถูกตอง 

8.2 ผูรับผิดชอบจัดทำบัญชีและจัดทำฎีกาเบิกจายเขาใจการนำไฟลโปรแกรมตางๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 



 
 

10. ชองทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดในใบสมัครท่ีแนบมาทายโครงการฯ 

11. การชำระคาลงทะเบียน  
ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 2 วัน โดยการโอนผานธนาคาร /หรือเน็ตแบงค  
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ

ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซ่ึงตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

13. วิทยากรหลัก 
วาท่ีรอยเอกบุญพริษฐ  เหลืองอุมพล 

          ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำบัญชีสถานศึกษา 
    วิทยากรเครือขายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

14. การประเมินผลและการตดิตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดย

ใชกลุมไลน  

15. อุปกรณและเอกสารท่ีผูอบรมตองนำมาใหครบถวน 
ใหนำคอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได โดยเตรียมความพรอมดังนี้ 
15.1 สแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร 
15.2 สายพวง เมา คียบอรด แผนรองเมา  
15.3 ทดลองใชเครื่องคอมพิวเตอร สำรวจความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร 
15.4 ขอมูลและเอกสารท่ีตองนำมาจะ แจงใหทราบในไลนกลุมรุนท่ีสมัครอบรม 

16. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 19 ในหองอบม 
 16.1 ผูเขาอบรมทุกทานตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 16.2 ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการฝกอบรม 
 16.3 ผูเขาอบรมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองอบรม 
 16.4 ผูเขาอบรมตองนั่งเวนระยะหางตามท่ีผูจัดกำหนดให (หางไมนอยกวา 1 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน  
ช่ือบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 
(หมายเหตุ ไมรับชำระคาลงทะเบียนดวยเงินสดหนางาน) 
 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท. 

(โดยนำขอมูลจริงของแตละ ศพด.ของผูเขาอบรมมาบันทึกบัญชีในวันอบรม) 
และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562 

********************************************************************************** 
 โครงการนี้เนนใหความรูเรื่องการทำบัญชี และการใชไฟลโปรแกรม บันทึกบัญชี ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยใชขอมูลจริงจาก ศพด.,โรงเรียน ของผูเชาอบรม และการจัดทำฎีกาเบิกจาย 
วันแรก      
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม 
วันท่ีสอง 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดและกลาวตอนรับโดย ผูบริหารสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ 

ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
09.00 - 09.30 น. บรรยายหัวขอระเบียบตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                        
   ท่ี มท 0808.4/ว2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
   บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
09.30 - 10.30 น. ใหความรู มีรายละเอียดดังนี้  

1. ใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการบัญชีภาครัฐ 
2. ศึกษาเรียนรูการใชผังรายการบัญชี 
3. ศึกษาเรียนรูข้ันตอนการปฏิบัติการรับ การจาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
4. ผังการใชโปรแกรมในการบันทึกบัญชี งบทดลอง,บัญชีแยกประเภท ,   

รายงานรับ - จายเงิน, รายรับจริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน, รายจาย
จริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน, 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรม Excel  ในการบันทึกบัญชี   
    (ผูเขาอบรมจะไดรับไฟลงบทดลอง ไปใชปฏิบัติงาน)                        

5. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมทะเบียนคุม 
6. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลรายงานสถานะการเงินประจำวัน ฝกปฏิบัติการออก 

“ใบรายงานสถานะการเงินประจำวัน, ใบรายงานเช็คท่ีอนุมัติแลวผูมีสิทธิยัง
ไมมารับ,ทะเบียนคุมเช็ค 

7. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลงบทดลอง ฝกปฏิบัติการออก “ใบนำสงเงิน,ใบสำคัญ
สรุปใบนำสงเงิน,ใบผานรายการรับ (RV),ใบบันทึกการตรวจรับ,ใบผาน
รายการตั้ งหนี้  (AP),ใบผานรายการจาย (PV),ใบผ านรายการท่ัวไป 
(JV),รายการบันทึกบัญชี,ผังบัญชีและงบทดลอง” 

8. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลแยกประเภท ฝกปฏิบัติการทำบัญชีแยกประเภทและ
การปริ้นแตละหมวด 

 
 



 
9. ศึกษาเรียนรูการใชไฟล รายงานรับ - จายเงิน ฝกปฏิบัติการลงจำนวนเงิน 

และการปริ้น 
10. ศึกษาเรียนรูการใชไฟล รับจริงประกอบรายงานรับ – จายเงิน ฝกปฏิบัติการ

ลงจำนวนเงิน และการปริ้น 
11. ศึกษาเรียนรูการใชไฟล รับจริงประกอบรายงานรับ – จายเงิน ฝกปฏิบัติการ

ลงจำนวนเงิน และการปริ้น 
12. ศึกษาเรียนรูการทำงบทดลองปรับปรุงกอนปดบัญชี การคิดคาเสื่อม , 

รายการคางรับ ฯ 
13. ศึกษาเรียนรูการปดบัญชี  
14. การพิสุจนยอด และการนำไฟลโปรแกรมใชตอในปงบประมาณถัดไป 
15. การระวังขอผิดพลาด การแกไขและปองกันการผิดพลาด 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลของ ศพด.หรือโรงเรียนท่ีผูเขาอบรมนำมา 

1. บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ  
2. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน  
3. บันทึกบัญชี (งบทดลอง) 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.30 น. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลของ ศพด.หรือโรงเรียนท่ีผูเขาอบรมนำมา(ตอ) 

1. บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ  
2. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน  
3. บันทึกบัญชี (งบทดลอง) 

วันท่ีสาม 
08.30 - 10.30  น. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลของ ศพด.หรือโรงเรียนท่ีผูเขาอบรมนำมา(ตอ) 
    1. บัญชีแยกประเภท 

2. จัดทำ รายงานรับ - จายเงิน 
3. จัดทำรับจริงประกอบรายงานรับ - จายเงิน 
4. จัดทำจายจริงประกอบรายงานรับ - จายเงิน 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชไฟลโปรแกรมตามรายการตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริง (ตอ) 
    1. การจัดทำงบทดลองปรับปรุงกอนปดบัญชี 

2. การจัดทำงบทดลองปดบัญชีประจำป 
3. การตรวจสอบและแกไข ยอดท่ีไมถูกตอง 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.30 น. การใชหนาฎีกาเบิกจาย(ผูเขาอบรมจะไดรับไฟลโปรแกรมฎีกาไปใช) 

   1. บรรยายขอระเบียบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว1325  ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2562 เรื่อง กำหนดรูปแบบ 
   ฎีกาเบิกจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ฝกการใชไฟลโปรแกรมฎีกา แบบท่ี 1 แบบท่ี 3  แบบท่ี 4 และแบบท่ี 5 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 15.00 น. สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของการจัดทำบัญชีและฎีกาเบิกจาย 
15.00 - 16.30 น. แลกเปลีย่นเรียนรู รับฟงขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม   
    พิธีมอบเกียรติบัตรและปดการอบรม 



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท. 

(โดยนำขอมูลจริงของแตละ ศพด.ของผูเขาอบรมมาบันทึกบัญชีในวันอบรม) 
และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562 
********************************************************************************** 

1. ผูสมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ชือ่หนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน...................................................................................................................    
เลขท่ี......................ตำบล............................อำเภอ.......................จงัหวัด................ระหัสไปรษณีย............................. 
.......รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี  6 -  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมริเวอรฟรอน  อ. เมือง จ. กระบี่ 
.......รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 
.......รุนท่ี 7 ระหวางวันท่ี 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพทของผูสมัคร 
1    
2    
3    
4    
5    

 
2. ใหผูสมัครทุกทานสแกน QR COODE เขากลุมรุน เพ่ือรับทราบการเตรียมตัวเขาอบรม 
3. ใหถายรูปใบสมัครสงในไลนกลุมรุน 

 

   รุนท่ี 5 จ. กระบ่ี                                รุนท่ี 6 จ. สงขลา                        รุนท่ี 7 จ. สุราษฎรธานี    
                      
 
  
 
 
คาลงทะเบียน 

คนละ 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน)  (รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร
ประกอบการอบรม กระเป าเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระคาลงทะเบียนผานบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน เลขท่ีบัญชี 672 -7 - 66511 - 7 
สงหลักฐานการโอนเขาไลนกลุมรุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร  ทองสม  
โทร 085 691 8566 

 
         ลงชื่อ 

     (………………………………………….) 
                          ผูบังคับบัญชา  


