
ระบบงบประมาณระบบงบประมาณ

โ ิโ ิ ิิ ั ้ ฝ่ ปั ้ ฝ่ ปโดย นางนิตยา  โดย นางนิตยา  ยะภิยะภริะ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณระ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ
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โครงสรโครงสร้้าางรหัสงงรหัสงบบประมาณหลักที่ประมาณหลักที่ 11 11 -- 1212

21002260082100226008XXXXXXXXXXXX21002260082100226008XXXXXXXXXXXX

000000000000 == งบบุคงบบุคลลาากรกร // งบดําเนินงบดําเนินงงานาน ((งบงบประประจํจําา))

1111 == งบงบลลงงทุนครุภัทุนครุภัณณฑฑ์์ มูลคมูลค่่าาต่ําต่ํากวกว่่าา 1 1 ลล้้าานบนบาาทท

1212 ัั ์์ ่่ ั้ั้ ่่ 11 ้้ ึ้ ไปึ้ ไป1212 == งบงบลลงงทุนครุภทุนครุภณณฑฑ์์ มูลคมูลคาาตงตงแตแต 1 1 ลล้้าานบนบาาทท ขึนไปขึนไป

22XX == งบงบลลงงทุนประเภททุนประเภทที่ที่ดินดิน

4141 == งบงบลลงงทนสิ่ทนสิ่งงปปลกสรลกสร้้างาง มลคมลค่่าาต่ําต่ํากวกว่่าา 1010 ลล้้าานบนบาาทท4141 == งบงบลลงงทุนสทุนสงงปปลูกสรลูกสรางาง มลูคมลูคาาตาตากวกวาา 1010 ลลาานบนบาาทท

4242 == งบงบลลงงทุนสิ่ทุนสิ่งงปปลูกสรลูกสร้้างาง มลูคมลูค่่าาตั้งตั้งแตแต่่ 1010 ลล้้าานบนบาาทท ขึ้นไปขึ้นไป

55XX == เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนทั่วไปุ ุุ ุ

66XX == เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

77XX == งบรายจงบรายจ่่าายยอื่อื่นน
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แหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณแหลงของเงน/รหสงบประมาณ
งบบุคลากร (YY11100)

- เงนิเดือน (YY11110)
2100253027000000

- ค่าจ้างประจํา (YY11120)
- ค่าจ้างชั่วคราว (YY11130)

- ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง (YY11140)
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (YY11150)
งบดําเนินงาน (YY11200) 2100226008000000งบดาเนนงาน (YY11200)

- ค่าตอบแทน (YY11210)
2100226008000000

- ค่าใช้สอย (YY11220)คาใชสอย (YY11220)
- ค่าวัสดุ (YY11230)
- ค่าสาธารณูปโภค (YY11240)
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แหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณแหลงของเงน/รหสงบประมาณ
งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์ (YY11310)
210022600811X00X

210022600812X00Xุ

- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (YY11320)

21002260082XX00X

210022600841X00X

210022600842X00X

งบเงินอุดหนุน

ิ ั่ ไ

210022600850X00X 

210022600860X00X- เงินอุดหนุนทัวไป (YY11410)
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (YY11420)

210022600860X00X

- งบรายจ่ายอืน่ (YY11500) 210022600870X00X
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                            รหัสกิจกรหัสกิจกรรรมหลักรมหลัก

กาการรบันทึกคบันทึกค่่าาใใชช้้จจ่่ายาย หรือบันทึกใบสั่งหรือบันทึกใบสั่งซื้ซื้อสั่อสั่งงจจ้้างกางกรรณีเงินณีเงิน
ใใ ้้ ัั ัั ัันอกนอก งงบบประมาณประมาณ ใใหห้้ระบุรหัสกิจกระบุรหัสกิจกรรรมหลักรมหลัก 55 หลักหลัก

PPXXXXXXXXPPXXXXXXXX

P =P = คค่่าาคคงที่งที่ รรหัหัสสพื้พื้นที่นที่

ตัวอยตัวอย่่าางง
่P1000

P6000
ส่วนกลาง
นครสวรรค์

11



โครงสรโครงสร้้าางงรหัรหัสสกิกิจจกกรรรมรมหหลักลัก

กาการรบันทึกคบันทึกค่่าาใใชช้้จจ่่ายาย หรือบันทึกใบสั่หรือบันทึกใบสั่งงซื้อซื้อสั่สั่งจงจ้้างาง กกรรณเีงินในณเีงินใน

งบงบปประมระมาาณณใใหห้้ระบุระบุ รหัสกิจกรหัสกิจกรรรมรม 14 14 หลักหลัก

MMAAA BBBB XXXXXMMAAA BBBB XXXXX
รรหัหัสสหหนน่่วยงานวยงาน รรหัหัสสพื้พื้นที่นที่   กิกิจจกกรรรมรมหหลกัลกัตตามสํามสาํานกันกังบงบปปรระะมาณมาณ

ตัวอยตัวอย่่าางง

2100210022 60006000 LL56175617
กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ สํานักงานปสํานักงานปบัดกระทรวงสาธารณสุขบัดกระทรวงสาธารณสุขจังจังหหวัดนครวัดนครสสวรวรรรคค์
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ตัวอตัวอยย่่างรางราายยกกาารรผูกพันผูกพัน แลและะรหัสบัญชีพักสินทรัพรหัสบัญชีพักสินทรัพยย์ูู
รายรายกการารผูผูกพนักพนั รรหัหสัสบับญัญชีชีพักสิพักสนินททรัรัพพย์ย์

120601120601 12060120601101020102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์สสาานันักงานกงาน

ัั ัั ์์ ่่120602120602 12060212060200102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์ยานพาหยานพาหนนะะแและละขขนนส่ส่งง

120603120603 12060312060300102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์ไไฟฟฟ้ฟ้าาแและวิทละวิทยุยุ

120604120604 12060412060400102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์โฆษณาโฆษณาแและละเเผยแพผยแพร่ร่

120605120605 12060512060500102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์การเกษการเกษตตรร

120606120606 12060612060600102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์โรงงานโรงงาน

120607120607 12060712060700102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์ก่ก่อสอสร้ร้างางุุ

120608120608 12060812060800102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์สสารวจารวจ

120609120609 12060912060900102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์วิวิททยาศายาศาสสตตร์ร์แแลละการแพทะการแพทย์ย์

120610120610 12060112060100102102 พักคพักครรภัณภัณฑ์ฑ์คคออมมพวเตพวเตออร์ร์120610120610 12060112060100102102 พกคพกครุรุภณภณฑฑคคออมมพวเตพวเตออรร

120611120611 12061112061100102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์การศึการศึกกษษาา

120612120612 12061212061200102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์งานงานบ้บ้านงานคานงานครัรวัว

120613120613 12061312061300102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์กีกีฬาฬา

120614120614 12061412061400102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์ดนตดนตรีรี

120615120615 12061512061500102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์สนามสนาม

18120616120616 12061612061600102102 พักคพักครุรุภัณภัณฑ์ฑ์อื่อื่นน
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รายงานงบประมรายงานงบประมาณาณ WWebeb OnOnlliineneรายงานงบประมรายงานงบประมาณาณ WWebeb OnOnlliinene
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

    
เลือกรายงานแสดง
ยอดงปม. ตามหน่วย
รับงปม.
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

่ ่ ้- เครื่องหมาย + ใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลในหลักนั้นๆ โดยเป็นข้อมูลอะไรก็ได้
เช่น 21002++* หมายความว่ารหัสหลักที่ 1 – 5 คือ 21002 และหลักที่ 6 – 7 จะเป็นเลขอะไรก็ได้

เครื่องหมาย * ใช้ในกรณีที่ต้องการกวาดข้อมลทั้งหมดตั้งแต่เครื่องหมาย * เป็นต้นไป เช่น- เครองหมาย ใชในกรณทตองการกวาดขอมูลทงหมดตงแตเครองหมาย เปนตนไป เชน
21002* หมายถึง รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 21002 ทั้งหมด

ตย. รหัสงบประมาณ 21002++* หมายถึง รหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 21002 หลักที่ 6-7 เป็นเลขอะไรก็ได้
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
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งบจัดสรรรายการค่าก่อสร้าง
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งบจัดสรรรายการครภัณฑ์งบจดสรรรายการครุภณฑ
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การเรียกรายงานการเรียกรายงานWeb ReportWeb Report
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การกนัเงินไการกนัเงินไวว้้เบิเบกิกเหลื่อมปเหลื่อมปีี แและการขยละการขยาายเวลาเบิกจยเวลาเบิกจ่่าายยเงิเงินนการกนเงนไการกนเงนไววเบเบกกเหลอมปเหลอมป แและการขยละการขยาายเวลาเบกจยเวลาเบกจาายยเงเงนน
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การกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง  กรณีที่ส่วนราชการได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง  กรณีที่ส่วนราชการได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือกอ่หนี้ผูกพันไวแ้ล้ว แต่ไมส่ามารถจะเบิกเงินงบประมาณประจําปีได้ทันหรือกอ่หนี้ผูกพันไวแ้ล้ว แต่ไมส่ามารถจะเบิกเงินงบประมาณประจําปีได้ทัน

ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ก็จะต้องขอกันเงินไวจ้่ายเหลื่อมป ีภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ก็จะต้องขอกันเงินไวจ้่ายเหลื่อมป ีๆๆ

หลักเกณฑ์การกันเงิน มีดังนี้หลักเกณฑ์การกันเงิน มีดังนี้

11 มีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งรายหนึ่ง วงเงินตั้งแต่มีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งรายหนึ่ง วงเงินตั้งแต่ 100100 000000 บาทขึ้นไปบาทขึ้นไป11..มการสงซอหรอสงจางครงหนงรายหนง วงเงนตงแต มการสงซอหรอสงจางครงหนงรายหนง วงเงนตงแต 100100,,000000 บาทขนไปบาทขนไป

22..การเบิกนั้นไม่ทันปีงบประมาณทั้งนี้ โดยมีสาเหตุ คอืการเบิกนั้นไม่ทันปีงบประมาณทั้งนี้ โดยมีสาเหตุ คอื

 สั ี่ ิ ไ ้ ั ใ ปี ป ั้สั ี่ ิ ไ ้ ั ใ ปี ป ั้ ระยะเวลาของสญญาเลยเวลาทจะเบกไดทนภายในปงบประมาณนนระยะเวลาของสญญาเลยเวลาทจะเบกไดทนภายในปงบประมาณนน

ทํางานยังไม่แล้วเสร็จทํางานยังไม่แล้วเสร็จ

 ํ ็ ั ไ ่ไ ้ ัํ ็ ั ไ ่ไ ้ ัทําเสร็จยังไม่ไดต้รวจรบัทําเสร็จยังไม่ไดต้รวจรบั

ตรวจรบัแล้วยังไม่ได้เบิกตรวจรบัแล้วยังไม่ได้เบิก
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ประประเเภทขภทของกาองการรกักันนเงิเงินนไวไว้้เเบิกบิกเหลื่อมปเหลื่อมปีีประประเเภทขภทของกาองการรกกนนเงเงนนไวไวเเบกบกเหลอมปเหลอมป

ใ ั่ ื้ ั่ใ ั่ ื้ ั่ ้้ ( )( )
การกัการกันนเเงิงินไนไวว้้เบิเบกิกเหลื่อมปเหลื่อมปีี

กรณีมีกรณีมีหนี้ผกพันหนี้ผกพัน

ใบสังซือสังจใบสังซือสังจ้้าางง (PO)(PO)

เเออกสากสารรสํารอสํารองงเเงิงินปรนประะเเภภทมีทมีกรณมกรณมหนผูกพนหนผูกพน เเออกสากสารรสารอสารองงเเงงนปรนประะเเภภทมทม

หนี้หนี้ (CX ,(CX , CCKK))

การกัการกันนเเงิงินไนไวว้้เบิเบกิกเหลื่อมปเหลื่อมปีี

กรณีไกรณีไมม่่มีมีหนี้ผกพันหนี้ผกพัน
เเออกสากสารรสํารอสํารองงเเงิงินปรนประะเเภภทไมทไม่่มีมี

้้กรณไกรณไมมมมหนผูกพนหนผูกพน หนี้หนี้ (CF(CF ))

*หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 95 ลว. 13 กันยายน 2553

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
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11.   .   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 

ป็ ั ื้ ั ้ ั้ ึ่ ึ่ ิ ั้ ่ป็ ั ื้ ั ้ ั้ ึ่ ึ่ ิ ั้ ่11..1 1 เป็นการจัดซือจัดจา้ง  ครังหนึงรายหนึงวงเงินตังแต่ เป็นการจัดซือจัดจา้ง  ครังหนึงรายหนึงวงเงินตังแต่ 

110000,,000000บาทขึ้นไป บาทขึ้นไป 
  
 โดยเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วจะทาํการบันทึกเป็น โดยเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วจะทาํการบันทึกเป็น PO PO ในระบบ ในระบบ ูู

GFMISGFMIS

 เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงิน เบกจายตามงวดงานงวดเงนเบกจายตามงวดงานงวดเงน

 จํานวนเงินในใบจํานวนเงินในใบPO PO คงเหลือที่ยงัไม่ได้เบิกจา่ยตามงวดงานคงเหลือที่ยงัไม่ได้เบิกจา่ยตามงวดงาน

้้งวดเงิน  เมื่อถึงวันทําการสุดท้ายของสิ้นปีงบประมาณ ระบบ งวดเงิน  เมื่อถึงวันทําการสุดท้ายของสิ้นปีงบประมาณ ระบบ 

GFMISGFMIS จะทําการยกยอดใหอ้ัตโนมัติจะทําการยกยอดใหอ้ัตโนมัติGFMIS GFMIS จะทาการยกยอดใหอตโนมตจะทาการยกยอดใหอตโนมต
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11 22 การกัการกันนเเงิงินไนไวว้้เบิเบิกกเหลื่อมปเหลื่อมปีี กรณีมีกรณีมีหนี้ผกพันโดยบันทึกเอกสารหนี้ผกพันโดยบันทึกเอกสาร11..2 2 การกการกนนเเงงนไนไววเบเบกกเหลอมปเหลอมป  กรณมกรณมหนผูกพนโดยบนทกเอกสารหนผูกพนโดยบนทกเอกสาร

การสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพันการสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน CX CX และ และ CCKK

  CKCK  หมายถึง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันที่มิได้เกิดหมายถึง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันที่มิได้เกิด

จากการจัดซื้อ จดัจ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน และเป็นรายการที่จากการจัดซื้อ จดัจ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน และเป็นรายการที่จากการจดซอ จดจาง หรอเชาทรพยสน และเปนรายการทจากการจดซอ จดจาง หรอเชาทรพยสน และเปนรายการท

กระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นรายการที่สามารถขอกันเงินไว้เบิกกระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นรายการที่สามารถขอกันเงินไว้เบิก

่ ้่ ้เหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน เช่น เงินชดเชยค่าก่อสร้าง ฯ เหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน เช่น เงินชดเชยค่าก่อสร้าง ฯ ((ค่า ค่า KK) ) 

CXCX หมายถึง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผกพัน กรณีที่หมายถึง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผกพัน กรณีที่CX  CX  หมายถง การกนเงนไวเบกเหลอมป กรณมหนผูกพน กรณทหมายถง การกนเงนไวเบกเหลอมป กรณมหนผูกพน กรณท

หน่วยงานได้ดําเนินก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ไม่มีการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งหน่วยงานได้ดําเนินก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ไม่มีการจัดทําใบสั่งซื้อสั่ง

้้ ใใจ้าง จ้าง ((POPO) ) ในระบบ ในระบบ GFMIS  GFMIS  
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การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

22.  .  กรณีไมม่หีนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึง่  รายหนึ่งกรณีไมม่หีนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึง่  รายหนึ่ง
วงเงินตัง้แต่วงเงินตัง้แต่ 110000 000000บาทขึ้นไปบาทขึ้นไปวงเงนตงแต วงเงนตงแต 110000,,000000บาทขนไปบาทขนไป

 ให้หน่วยงานทําการสํารองเงินประเภท ให้หน่วยงานทําการสํารองเงินประเภท CF CF ในระบบ ในระบบ GFMIS GFMIS ผา่นทางเครื่อง ผา่นทางเครื่อง 
TerminalTerminal หรือทางหรือทาง GFMIS Web OnlineGFMIS Web Online และและ ListList ในระบบในระบบ GFMISGFMISTerminal Terminal   หรอทาง หรอทาง GFMIS Web Online GFMIS Web Online     และ และ List  List  ในระบบ ในระบบ GFMISGFMIS

 ส่งเอกสารสํารองเงินพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กลุ่มคลังและส่งเอกสารสํารองเงินพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กลุ่มคลังและ
ั ื่ ั ิ ั ้ ่ ใ ้ ํ ิั ื่ ั ิ ั ้ ่ ใ ้ ํ ิ C f iC f i ใใพสดุเพือขออนุมติหวหน้าสวนราชการให้ดาเนินการพสดุเพือขออนุมติหวหน้าสวนราชการให้ดาเนินการConfrimConfrim ในระบบในระบบ

GFMIS GFMIS ส่งกรมบัญชีกลางส่งกรมบัญชีกลาง

 ็ ี ่ ํ ั ิ ไ ้ ิ ื่ ีไ็ ี ่ ํ ั ิ ไ ้ ิ ื่ ีไ การ การ ConfrimConfrim เป็นเพียงการส่งคําขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีไปเป็นเพียงการส่งคําขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีไป
กรมบญัชีกลางยังไมถ่ือเป็นการอนุมตัิ จนกว่าจะมีรายงานการอนุมัตโิดยกรมบญัชีกลางยังไมถ่ือเป็นการอนุมตัิ จนกว่าจะมีรายงานการอนุมัตโิดย
สามารถดูรายงานจาก สามารถดูรายงานจาก http://gfmisreport.gfmis.go.th/http://gfmisreport.gfmis.go.th/
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ระยะเวลาในการกันเงนิไว้เบกิเหลื่อมปีกรมบญัชีกลางจะอนมัติระยะเวลาในการกันเงนิไว้เบกิเหลื่อมปีกรมบญัชีกลางจะอนมัติระยะเวลาในการกนเงนไวเบกเหลอมปกรมบญชกลางจะอนุมตระยะเวลาในการกนเงนไวเบกเหลอมปกรมบญชกลางจะอนุมต

ระยะเวลาได้คราวละ ระยะเวลาได้คราวละ 6 6 เดอืนจนถงึวันทาํการสุดท้ายของเดอืน มีนาคม เดอืนจนถงึวันทาํการสุดท้ายของเดอืน มีนาคม 

ปีงบประมาณถัดไป ปีงบประมาณถัดไป ((หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สด ที่ กคกค  04060406 66//ปงบประมาณถดไป ปงบประมาณถดไป ((หนงสอกระทรวงการคลง ดวนทสุด ท หนงสอกระทรวงการคลง ดวนทสุด ท กคกค  04060406..66//

วว..104 104 ลงวันที่ ลงวันที่ 14 14 กันยายน กันยายน 2555 2555 และระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลัง   และระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลัง   

การเกบ็รักษาเงนิและการนําเงนิส่งคลังพการเกบ็รักษาเงนิและการนําเงนิส่งคลังพ ศศ 2551 2551 ข้อข้อ101101การเกบรกษาเงนและการนาเงนสงคลงพการเกบรกษาเงนและการนาเงนสงคลงพ..ศศ..2551 2551 ขอขอ101101
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ปญัหาที่พบในการบันทึกข้อมลูระบบ ปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมลูระบบ GFMISGFMISญ ูญ ู

  กรณีจัดทํา กรณีจัดทํา PO PO ในระบบ ในระบบ GFMIS GFMIS ไมส่ําเร็จ ให้ตรวจสอบในใบโอนไมส่ําเร็จ ให้ตรวจสอบในใบโอน

จัดสรรที่แจ้งไป หรือตรวจสอบในระบบจัดสรรที่แจ้งไป หรือตรวจสอบในระบบGFMISGFMIS WebOnlineWebOnlineจดสรรทแจงไป หรอตรวจสอบในระบบจดสรรทแจงไป หรอตรวจสอบในระบบGFMIS GFMIS WebOnlineWebOnline

วางจัดทาํ วางจัดทาํ PO PO งบลงทนุ รายการค่าก่อสร้าง งบลงทนุ รายการค่าก่อสร้าง //ค่าครุภัณฑ์ บันทึกค่าครุภัณฑ์ บันทึก

รหัสงบประมาณตามบรรทัดรายการ แหล่งของเงิน ผกพันงบประมาณรหัสงบประมาณตามบรรทัดรายการ แหล่งของเงิน ผกพันงบประมาณรหสงบประมาณตามบรรทดรายการ แหลงของเงน ผูกพนงบประมาณ รหสงบประมาณตามบรรทดรายการ แหลงของเงน ผูกพนงบประมาณ 

ศูนย์ต้นทุนคลาดเคลื่อน  ไม่ตรงตามใบโอนจดัสรรที่แจ้งไปศูนย์ต้นทุนคลาดเคลื่อน  ไม่ตรงตามใบโอนจดัสรรที่แจ้งไป

เงินงบประมาณเหลือจ่าย หากเป็นงบผกพันข้ามปีเงินงบประมาณเงินงบประมาณเหลือจ่าย หากเป็นงบผกพันข้ามปีเงินงบประมาณเงนงบประมาณเหลอจาย หากเปนงบผูกพนขามปเงนงบประมาณเงนงบประมาณเหลอจาย หากเปนงบผูกพนขามปเงนงบประมาณ

ที่เหลือจ่ายคือเงินงบประมาณงวดสุดทา้ยทีส่ิ้นสุดโครงการ ที่เหลือจ่ายคือเงินงบประมาณงวดสุดทา้ยทีส่ิ้นสุดโครงการ 

หากเป็นรายการก่อสรา้งผกพันข้ามปี การหักคืนค่าเสาเข็มยังไม่ถอืหากเป็นรายการก่อสรา้งผกพันข้ามปี การหักคืนค่าเสาเข็มยังไม่ถอืหากเปนรายการกอสรางผูกพนขามป การหกคนคาเสาเขมยงไมถอหากเปนรายการกอสรางผูกพนขามป การหกคนคาเสาเขมยงไมถอ

เป็นเงินเหลือจ่าย ใหแ้กไ้ขใบ เป็นเงินเหลือจ่าย ใหแ้กไ้ขใบ PO PO ตามงวดงานงวดเงินเท่าจํานวนเงินตามงวดงานงวดเงินเท่าจํานวนเงิน

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณทไดรบจดสรรงบประมาณทไดรบจดสรร
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ผูป้ระสานเขตเฉพาะด้านงบประมาณผูป้ระสานเขตเฉพาะด้านงบประมาณ

เขตเขต ชื่อชื่อ สกลสกล ตําแหน่งตําแหน่งเขตเขต ชอ ชอ -- สกุลสกุล ตาแหนงตาแหนง

นางนิตยา นางนิตยา ยะภิยะภิระระ หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายงบประมาณงบประมาณ           12851285

11 นายเดชานายเดชา เกื้อกลวงษ์เกื้อกลวงษ์ จพจพ การเงินการเงินและบญัชีและบญัชี ปฏิบตัิงานปฏิบตัิงาน 1286128611 นายเดชานายเดชา เกอกุลวงษเกอกุลวงษ จพจพ..การเงนการเงนและบญช และบญช ปฏบตงานปฏบตงาน 12861286

22,,77 นน..สส..พิมลรัตน์พิมลรัตน์ บัวลอยเลิศบัวลอยเลิศ นวกนวก..เงินและบญัชี ชํานาญเงินและบญัชี ชํานาญการการ           12841284

33 นายชินวฒินายชินวฒิ วิมลรัตน์ปญัญาวิมลรัตน์ปญัญา นวกนวก เงินและบญัชีเงินและบญัชี ปฏิบัติการปฏิบัติการ 1288128833 นายชนวุฒนายชนวุฒ วมลรตนปญญาวมลรตนปญญา นวกนวก..เงนและบญช เงนและบญช ปฏบตการปฏบตการ         12881288

44 นางอัจฉรานางอัจฉรา รัตนรัตนโกโกเศรษฐเศรษฐ จพจพ..การเงินการเงินและบญัชี ชํานาญและบญัชี ชํานาญงาน     งาน     12871287

55 นางสิริพรนางสิริพร อินโนอินโน จพจพ..การเงินการเงินและบญัชี ชํานาญและบญัชี ชํานาญงานงาน 1284128455 นางสรพรนางสรพร อนโนอนโน จพจพ..การเงนการเงนและบญช ชานาญและบญช ชานาญงานงาน   12841284

66 นางผุสดีนางผุสดี บญุคุ้มบญุคุ้ม จพจพ..การเงินการเงินและบญัชี ชํานาญและบญัชี ชํานาญงาน      งาน      12941294

88 นน..สส..อษาอษา สิริฤกษ์ดีสิริฤกษ์ดี นวกนวก..เงินและบญัชีเงินและบญัชี ปฏิบัติการปฏิบัติการ 1287128788 นน..สส..อุษา อุษา สรฤกษดสรฤกษด นวกนวก..เงนและบญช เงนและบญช ปฏบตการปฏบตการ         12871287

99 นน..สส..อรทัยอรทัย วงศ์แก้ววงศ์แก้ว จพจพ..การเงินและบญัชี ปฏิบตัิงาน        การเงินและบญัชี ปฏิบตัิงาน        12951295

1010 นางกฤติยานางกฤติยา ปานช้างปานช้าง นวกนวก..เงินและบญัชี ชํานาญเงินและบญัชี ชํานาญการการ           12881288ฤฤ ญ ญญ ญ

1111 นน..สส..ศศิมาศศิมา ขาวรมย์ขาวรมย์ พนักงานการเงินและบัญชี                พนักงานการเงินและบัญชี                12861286

ิิ โโ ิ ั ี ํิ ั ี ํ1212 นน..สส..นิตยานิตยา แดงโสภาแดงโสภา จพจพ..เงินและบัญชี ชํานาญเงินและบัญชี ชํานาญงานงาน         12941294
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ขอบคุณสวัสดีขอบคุณสวัสดี
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