
 
 
 
 
ที ่อว 8206.07/ว0029   ๓๙๗๐              ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกรและภูมิปัญญำชุมชน 
         มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
         170 หมู่ที่ 6 ต ำบลพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน 
         จังหวัดพัทลุง 93150 

    11  มกรำคม  2564 
เรื่อง   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ 
        ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หัวหน้ำส่วน/เจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำสถำนศึกษำ/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ 
         หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดท ำบัญชี 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน ที่ อว 8206.07/ว0810 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2563 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน ได้ก ำหนดจัดท ำ
โครงกำรฝึกอบรม “โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)  
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 22 -  24  มกรำคม พ.ศ. 2564   
ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้น 

  เนื่องจำกในช่วงวันเวลำดังกล่ำวอยู่ในช่วงที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ 2019  
(covid-19) และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรเร่งด่วนในกำรป้องกัน ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและ 
ภูมิปัญญำชุมชน จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม เป็นวันที่ 19 - 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม 
เมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณรสวำรินทร์ 
ทองสม หมำยเลขโทรศัพท ์08 5691 8566 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมตำมวันดังกล่ำว 
จักขอบคุณยิ่ง 

                       
                                 ขอแสดงควำมนับถือ 

                                   
               (อำจำรย์ ดร. พลกฤษณ์  คล้ำยวิตภัทร) 
                 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง 
                        รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
 
 
ภำรกิจบริกำรวิชำกำรฯ      
โทร. 08 5691 8566  
 
  



 
 

 
 
 
ที ่อว 8206.07/ว0810 ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 

 มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง  
 170 หมู่ที่ 6 ต ำบลพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน  
 จังหวัดพัทลุง 93150 

18  พฤศจิกำยน  2563 

เรื่อง ขอประชำสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หัวหน้ำส่วน/เจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำสถำนศึกษำ/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดท ำบัญชี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพร้อมใบสมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 

ด้วยมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน ได้จัดท ำ 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-laas) โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียนคนละ 3,900 (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) และก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5 
รุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 ธันวำคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์
หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์  074 355 355) 

รุ่นที่ 2  ระหว่ำงวันที่ 25 - 27  ธันวำคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ ำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม (เบอร์ติดต่อโรงแรมไอโฮเต็ล 042 543 355) 

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 22 -  24  มกรำคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เบอร์ติดต่อโรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ 055 211 288) 

รุ่นที่ 4  ระหว่ำงวันที่ 29 -  31  มกรำคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมมรกต อ ำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร (เบอร์ติดต่อโรงแรมมรกต 077 502 999) 

รุ่นที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 12 -  14  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี (เบอร์ติดต่อโรงแรมสุนีย์แกรนด์ 081 265 3388) 

ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยทักษิณ โดยส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน  
เห็นว่ำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของท่ำน จึงขอเชิญท่ำนและ
บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมก ำหนดกำรที่ส่งมำนี้  ทั้งนี้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด
เพ่ิมเติมและส่งใบสมัครเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม ได้ที่คุณรสวำรินทร์  ทองสม ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม 
โทรศัพท ์085-6918566 ทำงออนไลน์ https://apps.tsu.ac.th/train หรือผู้ประสำนงำนที่ระบุท้ำยใบสมัคร 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จักขอบคุณยิ่ง        

                          ขอแสดงควำมนับถือ 

    
           (อำจำรย์ ดร. พลกฤษณ ์ คล้ำยวิตภัทร) 
                 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง 
                        รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
ภำรกิจบริกำรวิชำกำรฯ  โทร 085-6918566 



 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว2608 ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2563  

เรื่องซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงกำรคลัง
ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปี 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้ซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรบันทึกบัญชีของหน่วยงำนภำยใต้
สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมขององค์กรปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

ให้หน่วยงำนภำยใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีมำตรฐำนที่ใช้ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เพ่ือจัดท ำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ตำมแนวทำงคู่มือกำรบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และปรับปรุงบัญชีประจ ำปีงบประมำณ พร้อมส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อน
กำรปิดบัญชีและรำยละเอียดประกอบให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว 
 ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นหน่วยงำนกลำงของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ ที่ด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชนผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในหลักสูตรระยะสั้นได้เล็งเห็นว่ำ บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำบัญชี
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด อปท. ต้องจัดท ำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรจัดท ำบัญชี กำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท ำ โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำบัญชีนอกระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำบัญชีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรจัดท ำบัญชี 

2.2 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-laas) ตำมแนวทำงคู่มือกำรบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) 
ได้ถูกต้อง 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
   3.1 ผู้ที่ได้กำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้จัดท ำบัญชีของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อปท. 
   3.2 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ หัวหน้ำสถำนศึกษำ นักวิชำกำรศึกษำ ครู เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 
และผู้ที่สนใจทั่วไป 

4. จ านวนผู้เข้าอบรม/รุ่น 
 จ ำนวน 50 คนต่อรุ่น  
 
 
 



 
 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม   
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 ธันวำคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์ หำดใหญ่ 

อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์  074 355 355) 
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 25 - 27  ธันวำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ ำเภอเมืองนครพนมจังหวัด

นครพนม (เบอร์ติดต่อโรงแรมไอโฮเต็ล 042 543 355) 
 รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 22 - 24  มกรำคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก (เบอร์ติดต่อโรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ 055 211 288) 
 รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 29 - 31 มกรำคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมมรกต อ ำเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร (เบอร์ติดต่อโรงแรมมรกต 077 502 999) 
 รุ่นที่ ระหว่ำงวันที่ 12 - 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 
จังหวัดอุบลรำชธำนี (เบอร์ติดต่อโรงแรมสุนีย์แกรนด์ 081 265 3388) 

6. งบประมาณ 
 6.1 ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เป็นเงินคนละ 3,900 บำท (ไม่รวมค่ำที่พัก) 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มค่ำสถำนที่จัด
ฝึกอบรม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน และค่ำอินเทอร์เน็ต สำมำรถเบิกได้เต็มจ ำนวนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1) 
 6.2 ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ำฝึกอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรแล้ว 

7. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการฝึกอบรม  
กำรฝึกอบรมเป็นกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่มีกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติกำรจริงโดยใช้โปรแกรม 

กำรจัดท ำบัญชี และอ่ืน ๆ มีไฟล์งำนให้ผู้เข้ำอบรมน ำกลับไปใช้ รำยละเอียดพอสังเขปมีดังนี้ 
 7.1 เตรียมและมอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่ำง ๆ (แฟตไรท์) ให้กับผู้เข้ำอบรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

7.2 บรรยำยควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับบัญชี (เฉพำะที่จ ำเป็น) 
7.3 ฝึกกำรใช้ไฟล์โปรแกรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบันทึกบัญชี 
7.4 เรียนรู้ขั้นตอนและฝึกปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนจริง 
7.5 สรุปหลักกำรบันทึกบัญชีและกำรป้องกำรควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้น 

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 8.1 ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำบัญชีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรจัดท ำบัญชี 

8.2 ผู้รับผิดชอบจัดท ำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-laas) 
ตำมแนวทำงคู่มือกำรบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-laas) 
ได้ถูกต้อง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน
มหำวิทยำลัยทักษิณ  
 
 
 
 



 
 
 

10. ช่องทางการสมัคร 
ตำมรำยละเอียดในใบสมัครที่แนบมำท้ำยโครงกำรฯ 

11. การช าระค่าลงทะเบียน 
ให้ช ำระค่ำลงทะเบียนก่อนถึงวันฝึกอบรมอย่ำงน้อย 7 วัน โดยกำรโอนผ่ำนธนำคำร   
 
 
 

 
หมายเหตุ ในน ำหลักฐำนกำรโอนเงินมำในวันลงทะเบียนเข้ำฝึกอบรมเพ่ือยืนยันในกำรรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำร

และภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ ซึ่งต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำ
ทั้งหมด 

13. วิทยากรหลัก 
ว่ำที่ร้อยเอกบุญพริษฐ์  เหลืองอุ่มพล 

          ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำบัญชีสถำนศึกษำ 
 ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน 
    ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ สงขลำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

14. การประเมินผลและการติดตาม 
กำรประเมินโดยกำรตอบแบบประเมินโครงกำรหลังกำรฝึกอบรมและกำรประสำนงำนหรือกำรติดตำม

โดยใช้กลุ่มไลน์  

15. อุปกรณ์และเอกสารที่ผู้อบรมต้องน ามาให้ครบถ้วน 
ให้น ำคอมพิวเตอร์จะเป็นโน๊ตบุ๊คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้ โดยเตรียมควำมพร้อมดังนี้ 
15.1 สแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
15.2 สำยพวง เม้ำ คีย์บอร์ด แผนรองเม้ำ  
15.3 ทดลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำรวจควำมพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

16. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในห้องอบรม 
 16.1 ผู้เข้ำอบรมทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิ 
 16.2 ผู้เข้ำอบรมต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำกำรฝึกอบรม 
 16.3 ผู้เข้ำอบรมต้องล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้ำห้องอบรม 
 16.4 ผู้เข้ำอบรมต้องนั่งเว้นระยะห่ำงตำมที่ผู้จัดก ำหนดให้ (ห่ำงไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร) 
 
 
  

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม 
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 - 7 
 
 
 
 
 

 



    

  
ก าหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************************************************** 
วันแรก      
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
วันที่สอง 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดและกล่ำวต้อนรับโดย ผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและ 

ภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ (โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน) 
09.00 - 10.30 น. บรรยำยหัวข้อ “ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำบัญชีตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
   ที่  มท 0808.4/ว26.8 เรื่ อง  ซักซ้อมแนวทำงปฏิ บัติ ในกำรบันทึกบัญชีของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรบัญชีทรัพย์สิน (เฉพำะที่ 
   จ ำเป็นต้องใช้)  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 12.00 น. ศึกษำเรียนรู้กำรใช้แบบฟอร์มต่ำง ๆ (ผู้เข้าอบรมจะได้รับไฟล์งานไปใช้) 

1. ใบเสร็จ 
2. ทะเบียนคุม งบประมำณ 
3. ทะเบียนคุมฎีกำ รูปแบบฎีกำเบิกจ่ำย 
4. รำยงำนสถำนะกำรเงินประจ ำวัน 
5. ใบน ำส่ง 
6. ใบส ำคัญสรุปใบน ำส่ง SR  
7. ใบผ่ำนรำยกำรรับ RV 
8. ใบผ่ำนรำยกำรตั้งหนี้ AP 
9. บันทึกกำรตรวจรับ AN 
10. ใบผ่ำนรำยกำรจ่ำย PV 
11. ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป JV 
12. รำยงำนกำรจัดท ำเช็ค 
13. ทะเบียนคุมเช็ค 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร 
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติกำรเรียนรู้กำรใช้โปรแกรม  

1. ฝึกปฏิบัติกำรใช้ไฟล์โปรแกรม ทะเบียนคุมงบประมำณ  
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน) 
2. ฝึกปฏิบัติกำรใช้ไฟล์โปรแกรม รำยงำนสถำนะกำรเงินประจ ำวัน  
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  
3. ฝึกปฏิบัติกำรไฟล์ใช้โปรแกรม บัญชีแยกประเภท 
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  
 
 
 



 
 
 
 

4. ฝึกปฏิบัติกำรใช้ไฟล์โปรแกรม Excel ในกำรออกใบรำยกำรต่ำง ๆ และ  
     กำรท ำงบทดลอง (ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
     ที่ มท 0808.4/ว 3172 ลว 12 ตุลำคม 2563) 

    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  
5. ฝึกปฏิบัติกำรใช้ไฟล์ทะเบียนคุม เลขที่ฎีกำ, เลขที่รำยงำนกำรจัดท ำเช็ค, 
    ทะเบียนคุมเช็ค, เลขที่ใบส ำคัญสรุปใบน ำส่งเงิน SR, เลขที่บันทึกกำร 

     ตรวจรับ AN, เลขที่ใบผ่ำนรำยกำรจ่ำย PV, เลขที่ใบผ่ำนรำยกำรตั้งหนี้ 
     AP, เลขที่ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป JV, ใบผ่ำนรำยกำรรับ RV 

6. ฝึกปฏิบัติกำรใช้ไฟล์ฎีกำเบิกจ่ำย ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    (ผู้เข้าอบรมได้ไฟล์โปรแกรมไปใช้งาน)  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 - 16.30 น. ปฏิบัติกำรกำรสร้ำงไฟล์งำนล ำดับขั้นตอนรับ ขั้นตอนจ่ำย และขั้นตอนบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
วันที่สาม 
08.30 - 10.30  น. ปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Excel ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริง  

1. กำรบันทึกรำยได้สะสม (ยอดยกมำจำกปี งบประมำณ พ.ศ. 2563) 
2. กำรบันทึกบัญชี ค้ำงจ่ำย กันเงินของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
3. กำรบันทึกบัญชี เงินระหว่ำงติดตำมคืน 
4. กำรบันทึกบัญชี รำยรับเงินอุหนุนทั่วไปรำยกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับจัดสรร 
5. กำรบันทึกบัญชี รำยรับอื่น ๆ  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Excel ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริง 

1. กำรบันทึกบัญชีสินทรัพย์ต่ำง ๆ ที่กองคลังโอนให้ ศพด. 
2. กำรบันทึกบัญชีกรณีที่ อปท. ตั้งงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยของ ศพด. 

เช่น เงินเดือน ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำวัสดุ  ด้ำนกำร
ฝึกอบรม ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำเดินทำง ฯลฯ 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำร 
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติกำรบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมโปรแกรม Excel ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริง 
     1.(ต่อ) กำรบันทึกบัญชีกรณีท่ี อปท. ตั้งงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
    ของ ศพด. เช่น เงินเดือน ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
วัสดุ    กำรฝึกอบรม ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำเดินทำง ฯลฯ 

2. กำรบันทึกบัญชีโดยน ำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มำฝึกบันทึกบันชี ตำมขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนคุม ใบผ่ำนต่ำง ๆ กำรลงบัญชีแยกประเภทกำรท ำงบทดลอง
ประจ ำเดือน และกำรส่งรำยงำนงบทดลอง 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 - 15.00 น. สรุปสำระส ำคัญงำนบัญชี  
   สรุปเนื้อหำสำระส ำคัญของกำรจัดท ำบัญชี 
15.00 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถำม   
   พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดกำรอบรม 
หมายเหตุ :   
  1) ให้น ำเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งำนได้อย่ำงดี 
      2) ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม    

3) ให้สแกนคิวอำร์โค้ดเข้ำกลุ่มรุ่นที่สนใจฝึกอบรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรฝึกอบรม 



 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าบัญชีนอกระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************************************************** 
มีความประสงค์เข้าร่วมการฝึกอบรม  
          รุ่นที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 ธันวำคม พ.ศ. 2 563  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์ หำดใหญ่ 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์  074 355 355) 

รุ่นที่ 2  ระหว่ำงวันที่ 25 - 27  ธันวำคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ ำเภอเมืองนครพนมจังหวัด
นครพนม (เบอร์ติดต่อโรงแรมไอโฮเต็ล 042 543 355) 
 รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 22 -  24  มกรำคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก (เบอร์ติดต่อโรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ 055 211 288) 
 รุ่นที่ 4  ระหว่ำงวันที่ 29 -  31  มกรำคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมมรกต อ ำเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร (เบอร์ติดต่อโรงแรมมรกต 077 502 99 9) 
 รุ่นที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 12 -  14  กุมภำพันธ์ พ.ศ.  2564  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี (เบอร์ติดต่อโรงแรมสุนีย์แกรนด์ 081 265 3388) 
สนใจติดต่อสอบถามให้สแกนบาร์โค้ดเข้ากลุ่มรุ่น 

    รุ่น 1                           รุ่น 2                         รุ่น 3                        รุ่น 4                         รุ่น 5 
   หำดใหญ่                      นครพนม                      พิษณุโลก                      ชุมพร                          อุบล 

      
 
 
 
 
 

 ดาวโหลดเอกสารโครงการฯ และสมัครให้สแกนบาร์โค้ด หรือหรือเข้า https://apps.tsu.ac.th/train/ 

                                                            
      การช าระเงินค่าลงทะเบียนโอนผ่านธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม  

ชื่อบัญชีภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เลขท่ีบัญชี  672 – 7 – 66511 – 7   
ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนได้ที่ คุณรสวารินทร์  ทองสม โทร 085 691 8566 

    หมายเหตุ  
 ให้น ำหลักฐำนกำรโอนเงินมำในวันลงทะเบียนเข้ำฝึกอบรมเพ่ือยืนยันในกำรรับใบเสร็จ                

และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมต่ำง ๆ มำให้ครบ ติดต่อสอบถำมรำยละเอียด เตรียมควำม
พร้อมก่อนเข้ำอบรม  

ขอใหผู้้สมัครเข้าอบรมโปรด สแกนบาร์โค้ด เข้ากลุ่มรุ่นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 


