
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดเก็บระบบน ้าประปาในหน่วยงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาในการ
จัดเก็บหลายด้าน เช่น การจัดเก็บค่าน ้าประปาล่าช้า มีขั นตอนในการจัดเก็บยุ่งยากไม่สามารถตรวจสอบความ
ผิดพลาดในการจัด เก็บ  และการจัด เก็บค่าน ้ าประปาไม่ครอบคลุมทั่ ว พื นที่ ให้บริการในปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าระบบสารสนเทศโดยเฉพาะในรูปของ
โปรแกรมส้าเร็จรูปมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในท้องถิ่นอย่างจริงจัง  

โปรแกรมการจัดเก็บระบบน ้าประปาเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมส้าเร็จรูปที่เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ
ค่าน ้าประปาที่มีประสิทธิภาพสูงและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน ้าประปาในท้องถิ่น เนื่องจากการ
ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปดังกล่าวท้าให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ ลดจ้านวนบุคลากรและระยะเวลาในการ
ด้าเนินการจัดเก็บ ส่งผลให้โปรแกรมส้าเร็จรูปดังกล่าวเป็นที่ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
น้าไปใช้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงาน ท้าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านการจัดเก็บที่พ่ึงตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยหลักสูตรเทคโนโลยีส้ารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมส้าเร็จรูปในการจัดเก็บระบบน ้าประปา และไดใ้ช้งานจริงในหลายพื นที่ 
ซึ่งมีผลการใช้งานที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานในทุกด้าน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการซื อโปรแกรม
ส้าเร็จรูปมาใช้งาน สามารถลดขั นตอนและข้อผิดพลาดในการท้างาน ง่ายต่อการตรวจสอบ และสามารถบริการ
จัดการบุคลากรให้เกิดการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยหลักสูตรเทคโนโลยี
ส้ารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จึงได้ร่วมกันจัดอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นให้สามารถใช้โปรแกรมจัดเก็บระบบ
น ้าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน ้าประปาของ
หน่วยงานต่อไปในอนาคต 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดซื อโปรแกรมส้าเร็จรูประบบ
น ้าประปา 

2.2 เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยีระบบโปรแกรมส้าเร็จรูปที่ใช้งานระบบประปา และการจัดเก็บรายได้ในงาน
หรือกองประปาส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ขั นตอนและวิธีใช้โปรแกรมระบบประปาใช้ในการจัดเก็บค่าน ้าประปาและ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้าประปา 

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน้าไปใช้ในการลดขั นตอนในการปฏิบัติงาน วิธีด้าเนินการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีจะน้าไปใช้ในการจัดระบบการพิมพ์ใบเสร็จและจัดเก็บค่าน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด้าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบโครงการ 

หลักสูตรเทคโนโลโยส้ารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ ์
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 
รุ่นต่อไปขึ นอยู่กับจ้านวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม สามารถติดตามรายละเอียดได้  ทางเวปไซด์ 
www.mongkolonline.com 

8. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 
ผู้เข้าฝึกอบรมต้องช้าระค่าลงทะเบียน คนละ 7,500 บาท สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทย (รวมค่าแผ่นซีดีโปรแกรม เอกสารและคู่มือประกอบการฝึกอบรม อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และเครื่องดื่ม) 
9. วิธีการสมัครอบรมสัมมนา 

9.1 ช้าระค่าลงทะเบียน สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีส้ารวจและภูมิสารสนเทศ บัญชีเลขที ่9815889648 

9.2 แจ้งความจ้านงสมัคร โดยส่งใบตอบรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่ 
- โทร. 064-3204627 ถึงคุณมงคล เดชสงคราม 
- สมัครทาง E-mail ได้โดยส่งข้อมูลการสมัครมาท่ี mongkol2510@gmail.com 
11. เนื้อหาการฝึกอบรม 

11.1 การติดตั งโปรแกรมส้าเร็จรูปการจัดเก็บน ้าประปา 
11.2 การบันทึกข้อมูลผู้ใช้น ้า 
11.3 การบันทึกข้อมูล ป31 
11.4 การบันทึกข้อมูล ป32 
11.5 การสืบค้นข้อมูลผู้ใช้น ้า การยกเลิกการใช้น ้า และผู้ใช้น ้าในทะเบียน 
11.6 การตรวจสอบรายรับค่าน ้าประปา 
11.7 การตรวจสอบผู้ค้างจ่ายค่าน ้าประปา 
11.8 การพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้าประปา 
11.9 แบบรายงาน ป32 และ ป17 
11.10 ใบแจ้งเตือนและแบบรายงานต่างๆ 
11.11 การส้ารองข้อมูล 

12. คุณลักษณะของโปรแกรม 
12.1 สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ต้นขั วและใบแจ้งหนี ค่าน ้าประปาในใบเดียวกันด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ (การพิมพ์ใบเสร็จใช้กับเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มแคร่สั น (Epson-Lp 310) หรือรุ่นอ่ืนๆแต่ต้องเป็น
แบบหัวเข็มแคร่สั น) 

12.2 สามารถพิมพ์บาร์โค๊ดลงในใบเสร็จและใบแจ้งหนี ได ้
12.3 สามารถค้านวณค่าน ้าประปาได้โดยอัตโนมัติ 
12.4 สามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงาน ป31 ป32 และ ป17 ได้ 
12.5 สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าขยะในใบเดียวกันได้ 
12.6 สามารถเก็บประวัติเพ่ือตรวจสอบและพิมพ์ทะเบียนคุมผู้ใช้น ้าประปาทั งหมด 
12.7 สามารถเก็บประวัติเพ่ือตรวจสอบและพิมพ์ผู้ใช้น ้าที่เป็นลูกหนี ค้างช้าระค่าน ้า 
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12.8 สามารถเก็บประวัติเพ่ือตรวจสอบและพิมพ์รายชื่อผู้ใช้น ้าที่เลขมาตรคงที่ 
12.9 สามารถสรุปยอดรายรับค่าน ้าแต่ละเดือนได ้
12.10 สามารถสรุปยอดตั งเก็บค่าน ้าแต่ละเดือนได้ 
12.11 สามารถสรุปยอดค้างจ่ายค่าน ้าแต่ละเดือนและรวมทั งหมดได้ 
12.12 สามารถออกใบแจ้งเตือนผู้ที่ค้างช้าระค่าน ้าประปาได้ 
12.13 สามารถบันทึกการรับเงินโดยการสแกนบาร์โค๊ดท่ีใบเสร็จได้ 
12.14 โปรแกรมรองรับการจดเลขมาตรด้วยโทรศัพท์มือถือ และพิมพ์ใบแจ้งหนี แบบย่อ (เหมือนการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เพ่ือรับช้าระเงินที่ส้านักงาน 
13. วิทยากร 

13.1 คุณมงคล เดชสงคราม   
13.2 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีส้า รวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าโปรแกรมส้าเร็จรูประบบน ้าประปาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไป 
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ท้าให้จัดเก็บได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

14.2 ผู้เข้าอบรมสามารถมีความรู้ในการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูประบบน ้าประปา 
14.3 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจระบบบัญชีของงานประปา 
14.4 ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน ้าประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
14.5 ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบ ลูกหนี  ป31 ป32 ป17 ใบเตือน และหน่วยน ้าที่ใช้ได ้

หมายเหตุ หากจ้านวนผู้เข้าร่วมอบรมต่้ากว่า 50 ท่าน ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ ์ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมการอบรมในรุ่นถัดไปแทน 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วันที ่8 มิถุนายน 2562  

08.00 – 08.30 น. : ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. : เปิดอบรมฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมฯ 
09.00 – 10.30 น. : ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อย การติดตั งโปรแกรมส้าเร็จรูประบบจัดเก็บน ้าประปา 
10.30 – 10.45 น. : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00 น. : ฝึกปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผู้ใช้น ้า 
12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. : ฝึกปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล ป31 และ ป32 
14.30 – 14.45 น. : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.00 – 17.00 น. : ฝึกปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลผู้ใช้น ้ายกเลิกการใช้น ้าและผู้ใช้น ้าในทะเบียน 
โดย คุณมงคล เดชสงคราม และคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีส้ารวจและภูมิสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
วันที ่9 มิถุนายน 2562 

08.30 – 10.15 น. : ฝึกปฏิบัติการการตรวจสอบรายรับค่าน ้าประปาและผู้ค้างจ่ายค่าน ้าประปา 
10.15 – 10.30 น. : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30 – 12.00 น. : ฝึกปฏิบัติการการพิมพ์ใบเสร็จค่าน ้าประปา 
12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. : ฝึกปฏิบัติการแบบรายงาน ป32 และ ป17 
14.30 – 14.45 น. : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.30 น. : ฝึกปฏิบัติการใบเตือนและแบบรายงานต่างๆ และการส้ารองข้อมูล 
โดย คุณมงคล เดชสงคราม และหลักสูตรเทคโนโลยีส้ารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค) 

                  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                                (ผู้เสนอรายละเอียดโครงการ) 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                                 (ผู้อนุมัติรายละเอียดโครงการ) 
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แบบตอบรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์” 

ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 

ชื่อหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........………………….......…………………………….……………..… 
ที่อยู่เลขที่...................ต้าบล........................................อ้าเภอ...................................จังหวดั............................. 
เบอร์โทรส้านักงาน............................................................... เบอรF์ax...............................................................
ประสงค์เข้าอบรม   วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
1    
2    
3    
4    

ค่าลงทะเบียน 
คนละ 7,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มกาแฟ ค่าเอกสารประกอบการอบรม

ค่าแผ่น CD โปรแกรมระบบประปา กระเป๋าเอกสาร และประกาศนียบัตร) 
โดยสามารถช าระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ชื่อบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีส้ารวจและ        ภูมิ
สารสนเทศ บัญชีเลขที่ 9815889648 และส่งโทรสารหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 055-416625 ต่อ 16 ถึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค หรือ (E-Mail: chitkopp@gmail.com ) ตั งแต่บัดนี  เป็นต้นไป 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 คุณมงคล เดชสงคราม เบอร์โทร 064-3204627 
 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม / ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mongkolonline.com 
หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานควรส่งผู้เข้าอบรมอย่างน้อย 2 คน 

หากท่านใดสมัครพร้อมช้าระค่าลงทะเบียนก่อน จะพิจารณาก่อน  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ เบี ยเลี ยงค่า ที่พัก และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  

 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
 (.........................................................)  
             ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

วิธีคิดค่าน้ า 
 
ชื่อหน่วยงาน......................................................................... 
เลขที่...............หมู่.............ต้าบล...................................................อ้าเภอ................................................... 
จังหวัด............................................................. 
 
1. แบบคงท่ี หน่วยละ........................บาท ค่าบริการ...............................บาท 
0 หน่วย ช้าระเงิน ....................................... บาท (รวมค่าบริการ) 
1 หน่วย ช้าระเงิน ....................................... บาท (รวมค่าบริการ) 
2 หน่วย ช้าระเงิน ....................................... บาท (รวมค่าบริการ) 
 
2. แบบก้าวหน้า ค่าบริการ........................................บาท 
………..0 ……. ถึง …………… หน่วย ค่าน ้า .............. บาท 
………………… ถึง …………… หน่วย ค่าน ้า .............. บาท 
………………… ถึง …………… หน่วย ค่าน ้า .............. บาท 
………………… ถึง …………… หน่วย ค่าน ้า .............. บาท 
………………… ถึง …………… หน่วย ค่าน ้า .............. บาท 
………………… ถึง …………… หน่วย ค่าน ้า .............. บาท 
………………… ถึง …………… หน่วย ค่าน ้า .............. บาท 
ตัวอย่าง 
0 หน่วย ช้าระเงิน ....................................... บาท (รวมค่าบริการ) 
1 หน่วย ช้าระเงิน ....................................... บาท (รวมค่าบริการ) 
2 หน่วย ช้าระเงิน ....................................... บาท (รวมค่าบริการ) 
 
ลายเซ็นหัวหน้าส่วนการคลัง    โลโก้หน่วยงาน (ประทับตรายาง) 
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ตัวอย่างใบเสร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เพ่ือความชัดเจนกรุณาน้าเอกสารตัวจริงมาในวันอบรมด้วย 
 
 
 


