
การจดัท ารายงานการเงิน 
และบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 
 
 ธนภร     ฉิมพดั 

กลุม่บญัชี กองคลงั 
24 พ.ค.2560 



ข้อมูลด้านบัญชี 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา งบทดลอง / งบการเงนิ 

การตรวจสอบ 

เกณฑ์การประเมินผล 
ด้านบัญชี 

การปฏิบตังิาน 

ข้อผิดพลาด 



 หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านบญัชีของสว่นราชการ ปีงปม.2560 

ส าหรับงานด้านบญัชีการเงนิ เร่ืองที่ 1-3 

เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เร่ืองที่ประเมิน คะแนนเตม็ 

เร่ืองที่ 1 
ความถกูต้อง 
(Accuracy) 

1.1 บญัชีแยกประเภทในงบทดลองถกูต้องตรงกบัเอกสารหรือหลกัฐาน 
      1.1.1 บญัชีเงินสดในมือ 
      1.1.2 บญัชีเงินฝากธนาคาร 
      1.1.3 บญัชีเงินฝากคลงั 
      1.1.4 บญัชีลกูหนีเ้งินยืม 
      1.1.5 บญัชีใบส าคญัค้างจ่าย / บญัชีเจ้าหนี ้
      1.1.6 บญัชีวสัดคุงคลงั และบญัชีสนิทรัพย์ 
      1.1.7 รายงานผิดดลุ บญัชีพกัที่ไมม่ียอดคงค้าง 
1.2 ความถกูต้องของการเคลื่อนไหวในบญัชีแยกประเภท 
      1.2.1 การบนัทกึจดัเก็บและน าสง่ 
      1.2.2 บญัชีเงินฝากคลงั การบนัทกึบญัชีปรับเพ่ิม – ลด 
      1.2.3 การบนัทกึบญัชีจ่ายเงินยืม และการสง่ใช้ใบส าคญั 
      1.2.4 การบนัทกึบญัชีเบกิจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนีห้รือผู้มสีทิธิ 
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หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านบญัชีของสว่นราชการ ปีงปม.2560 

ส าหรับงานด้านบญัชีการเงนิ เร่ืองที่ 1- 3 (ต่อ) 
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

เร่ืองที่ประเมิน คะแนนเตม็ 

เร่ืองที่ 2 
ความโปร่งใส 
(Transparency) 

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสูส่าธารณะ 
2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบญัชีท่ีส าคญัของงบทดลอง 

70 
30 

รวม 100 
เร่ืองที่ 3 
ความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

3.1 การจดัสง่งบทดลองระดบัหน่วยเบกิจ่ายให้ สตง. 
3.2 การจดัสง่รายงานการเงินระดบักรมให้ สตง. และกรมบญัชีกลาง 
3.3 รูปแบบรายงานการเงินท่ีจดัสง่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
3.4 ข้อมลูรายงานการเงินท่ีสง่ให้ สตง. เท่ากบัข้อมลูในระบบ GFMIS 
3.5 การตอบข้อทกัท้วงด้านบญัชีการเงินตามข้อสงัเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีลา่สดุ 
3.6 การแก้ไขข้อทกัท้วงด้านบญัชีตามข้อสงัเกตประกอบการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีท่ีได้รับการทกัท้วง 
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45 

รวม 150 
รวมทัง้สิน้ 700 

ส าหรับระดบักรม 



หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านบญัชีของสว่นราชการ ปีงปม.2560 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

เร่ืองที่ประเมิน คะแนน 

ขัน้ตอนที่ 1 การจดัท าบญัชีต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   70 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุตอ่หน่วยผลผลติระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และการวิเคราะห์สาเหตกุาร
เปลี่ยนแปลงต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ 

  60 

ขัน้ตอนท่ี 3 การเปิดเผยรายงานต้นทนุใน website   50 

ขัน้ตอนท่ี 4 การจดัท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   50 

ขัน้ตอนท่ี 5 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และการใช้ประโยชน์จากข้อมลูต้นทนุในการบริหารจดัการ 

  70 

รวม 300 

ส าหรับงานด้านบญัชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ เร่ืองที่ 4 ความมีประสิทธิผล 

เงื่อนไข : ขัน้ตอนท่ี 1 -3   สง่กรมบญัชีกลาง  ภายในวนัที่ 28 ก.พ. 2560 
       ขัน้ตอนท่ี 4  สง่กรมบญัชีกลาง  ภายในวนัที่ 31 มี.ค. 2560 
       ขัน้ตอนท่ี 5 สง่กรมบญัชีกลาง  ภายในวนัที่ 31 ต.ค. 2560 

เอกสารแนบ 1-4 



ภาพรวมการปฏบิัตงิานด้านบัญชีของส่วนราชการ 

สตง. รายงานการเงิน 

กรมบญัชีกลาง 
บญัชีต้นทนุตอ่
หน่วยผลผลิต 

 1.ความถกูต้อง 
 2.ความโปร่งใส 
 3.ความรับผิดชอบ 

4.ความมีประสิทธิผล 

29 พ.ย. 

29 พ.ย. 

28 ก.พ. 
31 มี.ค. 
31 ต.ค. 

วนัท่ีจดัสง่ เกณฑ์ประเมิน 

300 คะแนน 
 

700 คะแนน 
 



กลุ่มบัญชีจัดท ารายงานการเงนิในภาพรวมกรม 
เดิม ปัจจบุนั 

∆ รายงานการเงนิ   
1.งบแสดงฐานะการเงนิ 
2.งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
3.หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

∆ รายงานการเงนิ 
1.งบแสดงฐานะการเงนิ 
2.งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
3.งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์สทุธิ/สว่นทนุ 
4.หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
5.รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจบุนัและปีก่อน 
6.รายงานรายได้แผ่นดนิ 

∆ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงนิที่เป็น
รายได้ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ  
ตามมาตรา 170  ได้แก่ 
1.เงินนอกงบประมาณท่ีฝากคลงัและไมฝ่ากคลงั  
(เช่น โครงการ UNCCD ,IRD,โครงการวิจยั -
อทุยาน ,แก้ปัญหาปลกูฝ่ินฯ) 
2.เงินประกนัสญัญา  
3.เงินสมทบแหลง่น า้ในไร่นา 
4.เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขนั 
5.เงินบรูณะทรัพย์สนิ 

∆ รายงานการรับและการใช้จ่ายเงนิที่เป็นรายได้ โดย
ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ ตามมาตรา 170  
ได้แก่ 
1.เงินนอกงบประมาณท่ีฝากคลงัและไมฝ่ากคลงั  
 (เช่น โครงการ UNCCD ,IRD,โครงการวิจยัอทุยาน ,        
แก้ปัญหาปลกูฝ่ินฯ ) ของหน่วยงานสว่นกลาง 
2.เงินประกนัสญัญา  
3.เงินสมทบแหลง่น า้ในไร่นา 
4.เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขนั 
5.เงินบรูณะทรัพย์สนิ 



ภาพรวมบญัชีต้นทนุตอ่หน่วยผลผลิต 

4 ตาราง 

8 ตาราง 

แยกประเภทตามประเภทคา่ใช้จ่าย 
ตามศนูย์ต้นทนุ+การวิเคราะห์ฯ 

กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลกั 
ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลกั 

+การวิเคราะห์ฯ 

การจดัท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพ 

รายงานแผนเพิ่มประสทิธิภาพ 

31 มี.ค. 

31 ต.ค. 

28 ก.พ. 



ก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 

ระหว่างปีงบประมาณ 
      ปิดงวดบญัชีทกุเดือน  ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
สิน้ปีงบประมาณ 
     ปิดงวดเดือนกนัยายน ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของทกุปี** 
(ให้หน่วยงานส่วนภมูิภาคบันทกึปรับปรุงบัญชีสิน้ปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี) 

-ท่ี กค 0410.3/ ว77   ลว. 13 มี.ค. 2560  
เร่ือง การก าหนดระยะเวลาการปิดงวดบญัชีในระบบ GFMIS 

 



แนวปฏิบัตทิางบัญชีสิน้ปีงบประมาณ ในระบบ GFMIS 

 ส่วนภูมภิาคบันทกึปรับปรุงบัญชี 4 รายการ ได้แก่ 
   1.วสัดคุงคลงั/คา่วสัด ุ
    2.คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 
    3.รายได้แผน่ดินรอน าสง่คลงั (ถ้ามี) 
    4.คา่เส่ือมราคา/คา่ตดัจ าหนา่ย (เฉพาะสินทรัพย์ก่อนปี 2548)  
 ส่วนกลางบันทกึปรับปรุงบัญชีให้ส่วนภูมภิาค 
    การปิดบญัชีรายได้สงู (ต ่า) กวา่คา่ใช้จา่ยสทุธิ (3101010101)   
       เข้าบญัชีรายได้สงู (ต ่า) กวา่คา่ใช้จา่ยสะสม (3102010101) 
 **ให้หน่วยงานส่วนภมิูภาคด าเนินการปรับปรุงบญัชี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี 

และตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจกิายน ห้ามมิให้ปรับปรุงรายการใด ๆ  
โดยกลุ่มบญัชี กองคลัง จะต้องปิดบญัชีเพื่อจดัท ารายงานการเงนิในภาพรวมกรม 

ส่งกรมบญัชีกลางและสตง. 

- ท่ีกษ 0803.05/ 312  ลว. 16 ก.ย. 2559  
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบตัิทางบญัชีสิน้ปีงบประมาณ 2559 ในระบบ GFMIS 
 



แผนการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 



ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ส าหรับตดิต่อประสานงานกับกลุ่มบัญชี กองคลัง 
เอกสารแนบ 13 



สรุปกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ GFMIS 
 กิจกรรมหลกัท่ี 1  รายการคา่ใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐพฒันา  กิจกรรมหลกัท่ี 15  การจดัท าฐานข้อมลูเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

 การเกษตรยัง่ยืน  กิจกรรมหลกัท่ี 16   พฒันาพืน้ท่ีโครงการหลวง 
 กิจกรรมหลกัท่ี 2  พฒันาพืน้ท่ีนาร้างเพ่ือปลกูปาล์มน า้มนั  กิจกรรมหลกัท่ี 17  พฒันาคณุภาพดินในระบบสง่เสริมเกษตรแบบ 
 กิจกรรมหลกัท่ี 3   ปรับปรุงฐานข้อมลูทรัพยากรดิน  แปลงใหญ่ 
 กิจกรรมหลกัท่ี 4   ปรับปรุงระบบข้อมลูสารสนเทศ   กิจกรรมหลกัท่ี 18   การพฒันาเกษตรอินทรีย์ 
 กิจกรรมหลกัท่ี 5  คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  กิจกรรมหลกัท่ี 19   สง่เสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 
 กิจกรรมหลกัท่ี 6   สนบัสนนุโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก   กิจกรรมหลกัท่ี 20   ศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต 

 พระราชด าริ  สินค้าเกษตร (ศพก.) 
 กิจกรรมหลกัท่ี 7  การพฒันาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย  กิจกรรมหลกัท่ี 21   ธนาคารปุ๋ ยอินทรีย์ 
 กิจกรรมหลกัท่ี 8   ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพฒันาท่ีดิน  กิจกรรมหลกัท่ี 22   สง่เสริมอาชีพด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดน 
 กิจกรรมหลกัท่ี 9  ปรับปรุงคณุภาพดิน  ภาคใต้ 
 กิจกรรมหลกัท่ี 10    ฟืน้ฟแูละป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน  กิจกรรมหลกัท่ี 23   การวิจยัพืน้ฐาน 
 กิจกรรมหลกัท่ี 11  การพฒันาท่ีดินพืน้ท่ีเฉพาะ  กิจกรรมหลกัท่ี 24  การวิจยัประยกุต์ 

 กิจกรรมหลกัท่ี 12 
 แผนการรองรับการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ
และลดโลกร้อน  กิจกรรมหลกัท่ี 25  การวิจยัพฒันา 

 กิจกรรมหลกัท่ี 26  พฒันาคณุภาพดินในพืน้ท่ีจดัการปัญหาท่ีดินท ากิน  
 กิจกรรมหลกัท่ี 13  สร้างนิคมการเกษตร  กิจกรรมหลกัท่ี 27  การก่อสร้างแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 กิจกรรมหลกัท่ี 14  สง่เสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี  กิจกรรมหลกัท่ี 28   การก่อสร้างแหลง่น า้ชมุชน 

 ทางการเกษตร  กิจกรรมหลกัท่ี 29  พฒันาแหลง่น า้เพ่ือการอนรัุกษ์ดินและน า้ 



ตัวอย่างรหสักจิกรรมย่อย ปี2560 
รหัส 

กิจกรรมย่อย 
ช่ือกิจกรรม 

รหัส 
กิจกรรมย่อย 

ช่ือกิจกรรม 

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน   กจิกรรมหลักที่ 27 การก่อสร้างแหล่งน า้ในไร่นานอก
เขต ชลประทาน (07008XXXXL1218) 

100  อ านวยการ 

101  อ านวยการ (ส่วนภูมิภาค) 246 
 ค่าก่อสร้างแหล่งน า้ในไร่นา ขนาด 1,260 
ลบ.ม 

121  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 247  ค่าตดิตามการใช้ประโยชน์และจัดท าพกัิด 

122  ครุภัณฑ์ กจิกรรมหลักที่ 28 การก่อสร้างแหล่งน า้ชุมชน 

กจิกรรมหลักที่ 17 พัฒนาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริม
เกษตร แบบแปลงใหญ่  (07008XXXXL1212) 

  (07008XXXXL1217) 

248  ค่าก่อสร้าง 
209  ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 249  ค่าควบคุมการก่อสร้าง 
210  ผลิต – จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 250  ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้า 

211  ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดนิ 251 
 การจัดตัง้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น า้และการ
ฝึกอบรม 

212  จัดหาปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) 252  ค่าขยายเขตไฟฟ้า 

213  ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด 

214  ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน 

215  ผลิตน า้หมักชีวภาพ 



การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กรมฯ ได้เหน็ชอบให้ปฏิบัตติามมาตรการและนโยบาย ดังนี ้
 

  กรณีที่ 1 การลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมกรมฯ จ านวน 2 เร่ือง คือ 
      1.1. คา่ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5 จากคชจ.ท่ีเกิดขึน้จริงในปีงปม.2559 
      1.2. คา่น า้ประปาลดลงร้อยละ 5 จากคชจ.ท่ีเกิดขึน้จริงในปีงปม.2559 
 

  กรณีที่ 2 การปรับปรุงกจิกรรม จ านวน 2 เร่ืองคือ 
      2.1. กิจกรรมด้านการเงินและบญัชี/กระบวนการเบิกจ่ายเงิน (กองคลงั) 
      2.2. กิจกรรมด้านยานพาหนะ/กระบวนการให้บริการยานพาหนะ สว่นกลาง 

-ท่ี กษ 0803.05/ 80 ลว. 23 มี.ค. 2560 
เร่ือง การจดัท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมพฒันาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
-ท่ี กษ 0803.05/ 89 ลว. 24 มี.ค. 2560 
เร่ือง ขอแจ้งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ กรมพฒันาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 



ขอรายละเอียดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน า้ประปา 

 จากหน่วยงานส่วนภมูภิาค 
 

 - ข้อมลูปีงบประมาณ 2559 จดัสง่ภายในวนัท่ี 30 มถินุายน 2560 
 - ข้อมลูปีงบประมาณ 2560  จดัสง่ภายในวนัท่ี 10 ตลุาคม 2560 ** 
(กลุม่บญัชี กองคลงั จะต้องท าสรุปรายงานฯ สง่กรมบญัชีกลาง ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560)

  

 
 
 

 
- ท่ี กษ 0803.05/ 136 ลว. 15 พ.ค. 2560  
เร่ือง ขอความร่วมมือกรอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน า้ประปาของหน่วยงาน 
 

เอกสารแนบ 5 - 6 



ขอรายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
 จากหน่วยงานส่วนภมูภิาค  จ านวน 6 รายการบญัชี ดงันี ้
   1.บญัชีค่าวสัด ุ
    2.บญัชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
    3.บญัชีค่าซอ่มแซมบ ารุงรักษา 
    4.บญัชีค่าประชาสมัพนัธ์ 
    5.บญัชีค่าจ้างเหมาบริการ – บคุคลภายนอก 
    6.บญัชีค่าใช้จ่ายอื่น 
 
 ข้อมูลปีงบประมาณ 2559 ส่งภายในวนัที่ 30 ม.ิย. 2560 
 ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไปให้จดัส่งภายในวนัที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี 
 
 
 

 

- ท่ีกษ 0803.05/ 135 ลว. 15 พ.ค. 2560  
เร่ือง ขอความร่วมมือสรุปรายละเอียดคา่ใช้จ่ายของหนว่ยงาน 
 

เอกสารแนบ 7-12 



ให้ทุกหน่วยเบกิจ่ายยกเลกิการใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 3 รหัสดังนี ้

    1.คา่จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ (5104010113)             
     2.คา่เช่าเบด็เตลด็ - หน่วยงานภาครัฐ     (5104030211)           
 3.คา่วิจยัและพฒันา - หน่วยงานภาครัฐ (5104030215)    

          
**เพราะเป็นบัญชีระหว่างกันกับหน่วยงานระดับกรมอื่น** 

ถ้าจะใช้ต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า 5 หลักที่เป็นรหัสของกรมอ่ืน 

ห้ามระบุเป็นรหัสหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดนิ 

- ท่ี กษ 0803.05/ 422  ลว.19 พ.ย. 2558  
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจยกเลิกรหสับญัชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 

 

การยกเลิกรหสับัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 



ให้ทุกหน่วยเบกิจ่ายใช้ส าหรับการบันทกึรายการขอเบกิเงนิดังต่อไปนี ้

 1.คา่ก่อสร้างแหลง่น า้  
    (แหลง่น า้ชมุชน,แหลง่น า้ขนาดเลก็, แหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน) 
 2.งานจดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้ 
 3.การถอนคืนเงินรายได้แผน่ดิน(กรณีถอนคืนคา่ปรับท่ีข้ามปีงบประมาณ) 
 

**ห้ามหน่วยงานบันทกึเป็นบัญชีค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก** 

- ท่ีกษ 0803.05/ 423 ลว. 19 พ.ย. 2558  
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจช่ือบญัชีค่าใช้จ่ายอ่ืน (5212010199) 
 

ช่ือบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายอื่น 5212010199 



- ท่ีกษ 0803.02/ 127 ลว. 10 ส.ค. 2559  
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจขัน้ตอนการรับ-น าสง่เงินสมทบจากเกษตรกรและแนวปฏิบตัิทางบญัชี 
 

แหล่งน า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 



การบันทกึการรับ-น าส่งเงนิในระบบ GFMIS 

หมายเหต ุช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวนั ต้องใสร่หสับญัชีธนาคารย่อย จ านวน 6 หลกั
(034xxx ) ถ้าหน่วยงานไหนไม่มีรหสัฯ ต้องท าบนัทกึขอรหสัฯ ได้ท่ีกลุม่พฒันาระบบงานคลงั 

แหล่งน า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 



    - ท่ี กษ 0803.05/ 131  ลว. 28 เม.ย. 2559  
      เร่ือง ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบตัทิางบญัชีในการรับเงินจากการซือ้เอกสารจดัซือ้จดัจ้างและการรับหลกัประกนัการเสนอราคา 
    - ท่ี กษ 0803.05/ 37  ลว. 9 ก.พ. 2560 
      เร่ือง ขอซ้อมความเข้าใจรหสับญัชีรายได้แผ่นดินส าหรับกรมพฒันาท่ีดิน  

แนวปฏิบัตทิางบัญชีในการรับเงนิจากการซือ้เอกสารจัดซือ้จดัจ้าง 



วันที่ปรับปรุงบัญชี 

ระหวา่งปีงบประมาณปัจจบุนั 

วนัที่ ๑ ของงวดเดือนก่อนที่ยงัไมปิ่ดงวด 
หรือ 

วนัที่ ๑ ของงวดเดือนที่พบข้อผิดพลาด 

วนัท่ีผา่นรายการ 



การเบกิจ่ายค่าใช้บริการ 
 โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด  
ที่ กค 0406.4/ว 121  ลว. 29 พ.ย. 2553 



กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเตมิตดิต่อ กลุ่มบัญชี กองคลัง 

  
1.งบการเงิน/การปรับปรุงบญัชี         คณุธนภร  ฉิมพดั 

 2.บญัชีต้นทนุ            คณุสกุญัญา พลวรางกรู 
       คณุปณิฎฐา แก้วมะโน 
 3.คา่เสื่อมราคา/การล้างบญัชีพกัสินทรัพย์    คณุสิรินาถ นิลเขียว 
  

โทร. 0-2579-4819 และเบอร์ภายใน 1760 ตอ่ 1358 
แฟกซ์. 0-2579-7382 

E-mail : fid_5@ldd.go.th หรือ panghk@outlook.co.th 

 

 


