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สารจาก

รายงานประจ าปี 2561 กองการเงินและบัญชี 

กรมชลประทาน จัดท าขึ้นเพื่อเสนอผลการด าเนินงานของ

กองการเงินและบัญชี ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการน า

เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการมาพัฒนา 

ปรับปรุง ขั้นตอนการด าเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนงานด้าน

การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ให้มีความคล่องตัว 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ

และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความ

พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

กรมชลประทาน

ขอขอบคุณบุคลากรของกองการเงินและบัญชี

ทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และ

เสียสละ เพื่ อส่ ง เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตาม

พันธกิจของกองการเงินและบัญชีให้ประสบความส าเร็จได้

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วม

ในความส าเร็จของผลงานต่างๆ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงาน

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจในภารกิจของ

กองการเงินและบัญชี

“รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  เต็มใจให้บริการ”

นางสาววรรณา  ศศิโรจน์

ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี



ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหนว่ยงาน

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี 
พ.ศ.2560 – 2579

แผนยุทธศาสตร์กองการเงินและบัญชี

โครงสร้างกองการเงินและบัญชี

ผู้บริหารกองการเงินและบัญชี

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

อัตราก าลังกองการเงินและบัญชี
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แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมัน่คงด้านน ้า (Water Security) 
เพื่อเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"

2. พันธกจิ

1. พฒันาแหล่งน ้าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทานตามศกัยภาพของลุ่มน ้าใหเ้กดิความสมดุล
2. บรหิารจดัการน ้าอย่างบรูณาการใหเ้พยีงพอ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม
3. ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาภยัอนัเกดิจากน ้าตามภารกจิอย่างเหมาะสม
4. เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมในกระบวนการพฒันาแหล่งน ้า และการบรหิารจดัการน ้า

1. วิสัยทัศน ์กรมชลประทาน

4

1. การพฒันาแหล่งน ้าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทานตามศกัยภาพลกัษณะลุ่มน ้า
2. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน ้าอย่างบรูณาการ ตามวตัถุประสงคก์ารใชน้ ้า
3. การป้องกนัความเสยีหายและสนบัสนุนการบรรเทาภยัอนัเกดิจากน ้า
4. การเสรมิอ านาจประชาชนในระดบัพืน้ที ่การสรา้งเครอืขา่ย และการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น
ในงานบรหิารจดัการน ้าชลประทาน 

5. การปรบัเปลีย่นสูอ่งคก์รอจัฉรยิะ 

3. ประเดน็ยทุธศาสตร์

4. ค่านยิมองคก์ร

WATER for all Work Smart

Accountability

Teamwork & Networking

Expertise

Responsiveness

เก่งงาน เก่งคิด

รับผิดชอบงาน

ร่วมมือ ร่วมประสาน

เชี่ยวชาญงานที่ท า

น าประโยชน์สู่ประชาชน

W

A

T

E

R

5. วัฒนธรรม

"เช่ียวชาญเรื่องน ้า ท างานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน"

6. แผนทีย่ทุธศาสตร์

แผนทียุ่ทธศาสตร ์แบ่งออกเป็น 4 มติ ิ10 เป้าประสงค ์ดงันี้
1.  มติปิระสทิธผิลตามพนัธกจิ                  
2.  มติคิุณภาพการใหบ้รกิาร
3.  มติปิระสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ   
4.  มติกิารพฒันาองคก์ร 

(มติพิฒันาองคก์รมเีป้าประสงคเ์ดยีวกบัเป้าประสงคข์องมติดิา้นประสทิธผิลตามพนัธกจิคอื เป้าประสงค ์SG10 เป็นองคก์รอจัฉรยิะ)

ม ี5 เป้าประสงค์
ม ี2 เป้าประสงค์
ม ี3 เป้าประสงค์
ม ี1 เป้าประสงค์
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ความเชือ่มโยงของประเด็นยทุธศาสตรก์รมชลประทาน 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579
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กงบ.-1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา

กงบ.-2 : ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการเงินและบัญชี

แผนยุทธศาสตร์กองการเงินและบัญชี

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

ราชการ

การเบิกเงินสวัสดิการของขา้ราชการบ านาญ

การเบิกเงินชว่ยพิเศษ

การเบิกจ่ายเงินตามใบส าคัญตา่งๆ ตามงบด าเนินงาน

การเบิกจ่ายเงินตามขอ้ผูกพนัจากงบลงทุน งบรายจา่ยอื่น

การเบิกเงินสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลของเจา้หน้าท่ีกรมชลประทาน

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุนจดัรปูท่ีดิน

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นๆ

คุณภาพการ
ให้บริการ



ฝ่ายเบกิจา่ยเงนิทุนหมนุเวยีน
เพือ่การชลประทาน
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ฝ่ายบรหิารทัว่ไป

งานธรุการ

งานการเงนิและบญัชี

งานบรหิารบุคคลและสวสัดกิาร

งานพสัดุ

ส่วนตรวจสอบและสัง่จ่าย

ฝ่ายตรวจสอบที ่1 ฝ่ายตรวจสอบที ่2

ฝ่ายตรวจสอบที ่3

ส่วนการเงนิ

ฝ่ายเบกิจา่ยเงนิที ่1

ฝ่ายรบั-จา่ยเงนิ

ฝ่ายเบกิจา่ยเงนิที่ 2

ฝ่ายเงนิทดรองราชการ

ฝ่ายบญัชเีงนิงบประมาณที่ 1 ฝ่ายบญัชเีงนิงบประมาณที่ 2

ฝ่ายทะเบยีนและจดัเกบ็เอกสาร

ฝ่ายวเิคราะหแ์ละประเมนิผลบญัชทีี ่1 ฝ่ายวเิคราะหแ์ละประเมนิผลบญัชทีี ่2

7

กองการเงินและบัญชี

โครงสรา้งกองการเงินและบัญชี

ส่วนควบคุมงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณที ่1 ฝ่ายงบประมาณที ่2

ฝ่ายงบประมาณที ่3 ฝ่ายงบประมาณที ่4

ส่วนควบคุมเงนิเดอืนและค่าจา้ง

ฝ่ายเงนิเดอืน ฝ่ายค่าตอบแทนพนกังานราชการ
และสวสัดกิาร

ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ

ส่วนเงนินอกงบประมาณ

ฝ่ายเบกิจ่ายเงนิกองทุนจดัรูปทีด่นิ
และเงนินอกงบประมาณอื่นๆ

ฝ่ายบญัชเีงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่
การชลประทาน

ฝ่ายบญัชเีงนิกองทุนจดัรปูที่ดนิ
และเงนินอกงบประมาณอื่นๆ

ส่วนพฒันาระบบงานคลงั

ฝ่ายพฒันาระบบการเงนิ
และบญัชี

ฝ่ายตดิตามและประเมนิผล

ฝ่ายค่าจา้ง

ส่วนบญัชี
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ผู้บริหารกองการเงินและบัญชี

นางสาววรรณา ศศิโรจน์

ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี

8

นางชัชวรรณ สมบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป
นางสาววิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบและส่ังจ่าย

นางสุดสงวน ศรีอนันต์

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมงบประมาณ

นางสาวธิราวัลย์  มูลมิ่ง

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง

ผู้อ านวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ

นางธนินี อดุลกิตติพร

ผู้อ านวยการส่วนการเงิน

นางสาวนันดา  ศิรินุวัฒน์

ผู้อ านวยการส่วนบัญชี

นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์

ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง
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การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1)  ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารจัดการภายใน และการบริหารราชการทั่วไป

ของกอง งานสารบรรณ รับ-ส่ง ค้นหา รวบรวมข้อมูล ร่าง พิมพ์ หนังสือ

และเอกสารราชการ กลั่นกรองงานสรุปเสนอผู้บริหาร จัดเก็บและท าลาย

เอกสารเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2)  จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของกอง  พร้อมทั้งติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผน

ที่ก าหนด

3)  ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารงบประมาณของกอง งบประมาณรายจ่าย

พนักงานราชการของส านัก/กอง ส่วนกลาง พร้อมวิเคราะห์การใช้งบประมาณ 

และจัดท าแผนงบประมาณปีถัดไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด

4)  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบงานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง การจัดท าบัญชีพัสดุ 

จัดท าทะเบียนการเบิกจ่าย การจัดการคลังพัสดุ การจ าหน่าย และการบริหาร

สินทรัพย์ เพื ่อให ้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ และระเบียบที ่เกี ่ยวข ้อง

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

5)  จัดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้ค่าสาธารณูปโภคและเจ้าหนี้อื ่นๆ และบริหาร

งบประมาณค่าสาธารณูปโภคของส านัก/กอง ส่วนกลาง เพื่อให้การจ่ายเงิน

และการบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด

6)  ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกอง การวิเคราะห์

โครงสร้างและอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก สรุปการ

ตรวจสอบหนี้สินของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ การสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน 

เ ลื ่อ น ขั ้นค ่า จ ้า ง  แ ล ะ เ ลื ่อ นค ่า ตอบ แทน  ก า รด า เ น ิน ก า ร ใ นก า รข อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพื่อให้การ

บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม และเป็นการ

เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับอัตราก าลังที่เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติตาม

บทบาทภารกิจของกองการเงินและบัญชีให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ

7)  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารงานของกอง รวบรวมข้อมูล 

รายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการจัดการ

ความรู้ เสนอผู้บริหารทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและค ารับรองการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของกรม

8) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดสวัสดิการของกอง การเสริมสร้างความผาสุก 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติราชการอย่างมี

คุณภาพ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งมีขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

9)  ดูแลการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน จัดหา

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

10) ด ูแล การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข ่า วสาร ก ิจกรรม ความ รู้ 

ความก้าวหน้า และผลงานของกอง เพื่อให้ผู้เกี ่ยวข้องรับทราบข้อมูลของ

หน่วยงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

11) ดูแล การจัดประชุม งานรับรอง งานพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ การจัดท า

รายงานการประชุมพร้อมติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม เพื่อให้

งานบรรลุวัตถุประสงค์

12) ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้

การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรของกอง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

13) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของ

กลุ่ม ฝ่ายใดโดยเฉพาะ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

กองการเงินและบัญชี ได้แบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง ตามค าสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยแบ่งงานออกเป็น 1 ฝ่าย 7 ส่วน ดังนี้

นางชัชวรรณ สมบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

9

กองการเงินและบญัชี
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1)   ศึกษา  ว ิเครา ะห ์ ควบคุม  ก าก ับ  ด ูแล  การใช ้จ ่าย เ ง ินงบประมาณ 

ด าเนินการตรวจสอบประเภทเงิน และให้รหัสบัญชีแยกประเภทในเอกสาร

ใบส าคัญต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง

2)  ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่มี

ห นี ้ผ ูกพ ัน  แล ะขอขยาย เ วลา เบิก จ ่าย เ ง ิน ในร ะบบ GFMIS รวมทั ้ง ขอ

เปลี ่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิก เหลื ่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้

ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การโอนเงินให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทนกันและ

รับโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนส่วนราชการอื่นในระบบ GFMIS รวมทั้ง

ด าเนินการขอเปิด  – ปิด หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ต้นทุน และบัญชีเงินฝากคลัง เพื่อ

ติดตามการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในระบบ GFMIS

ส่วนควบคุมงบประมาณ 4)  ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อเสนอ

ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและเร่งรัดการ

ด าเนินงาน

5)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

จัดท าคู่มือ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายใช้ปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

6)  ให ้ค าปร ึกษาแนะน า  แล ะแก ้ไขปัญหาที ่เ กี ่ยวข ้องก ับการใช้จ ่าย เง ิน

งบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบ

7)  ติดตาม ประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

นางสุดสงวน ศรีอนันต์

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมงบประมาณ

กองการเงินและบญัชี
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ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

1)  ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ ดูแล การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ

การชลประทาน  เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน  และเงินงบกลางแยกตามประเภท

รายจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2)  ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ก ากับ ดูแล การขออนุมัติหลักการ และ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือภารกิจของกรม 

เพื่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ

แผนงาน โครงการ หรือภารกิจของกรม 

3)  จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายตามประเภทรายจ่ายเสนอผู้บริหาร เพื่อให้

ผู้บริหารทราบผลการเบิกจ่ายในแต่ละประเภท

4)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบการตรวจสอบใบส าคัญและจัดท า

คู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5)  ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบใบส าคัญและ

ด้านอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข ้อง เพื ่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายถูกต้อง เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ

6)  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

นางสาววิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

กองการเงินและบญัชี
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5)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าตอบแทนเหมาจ่าย

แทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ

ที่ก าหนด

6)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบฐานข้อมูลงบบุคลากร สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และจัดท าคู่มือ/แนวทางการการเบิกจ่าย

งบบุคลากรและงบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

7)  ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบบุคลากร และ

งบด าเนินงานที่เบิกควบคู่กับงบบุคลากร ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล และ

ค่าศึกษาของบุตร และด้านอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้

ถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

8)  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

12

ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม  ก ากับ ดูแล การจัดท าค าขอตั้งและบริหาร

งบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรและงบด าเนินงานที่เกีย่วข้อง เพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด

2)  ควบคุม ก ากับ ดูแลการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า และงบด าเนินงาน

ที่เกี่ยวกับบุคลากรของกรมตามระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของ

กรมบัญชีกลาง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์

3)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า ตามระบบจ่ายตรงบ าเหน็จ บ านาญของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดที่ถูกต้อง

4)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดท าค าขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

และค่าจ้างของลูกจ้างช่ัวคราวตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่ก าหนด

กองการเงินและบญัชี

นางสาวธิราวัลย์  มูลมิ่ง

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
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ส่วนการเงิน 5)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดท าคู่มือ/แนวทางการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

6)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ผู้บริหารทราบ  

7)  ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

8)  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

1)  ควบคุม ก ากับ ดูแล วิเคราะห์งานด้านการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน/

เอกสารการเงิน การน า เง ินส ่งคลัง เพื ่อให ้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

ที่กระทรวงการคลังก าหนด

2)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กับ

กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด

3)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การรับ การเก็บรักษา และการจ่ายคืนหลักประกันซอง 

หลักประกันสัญญา ด าเนินการด้านธุรกรรมการเงินกับธนาคาร เพื่อให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

4)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การบริหารเงินทดรองราชการ เงินยืมราชการ การใช้จ่าย

บัตรเครดิตราชการ เร่งรัด ติดตามการชดใช้เงินยืมเงินทดรองราชการ เพื่อให้

ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด

นางธนินี  อดุลกิตติพร

ผู้อ านวยการส่วนการเงิน

กองการเงินและบญัชี

13
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การชลประทาน และเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 และตามระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมทั ้งการจัดท า

ฐานข้อมูลลูกหน้ี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการก าหนดนโยบายและ

แผนการใช้จ่ายเงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด

4)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ระบบงานเงินนอก งบประมาณให้

สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดท าคู่มือ/

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

5)  ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาที่เกี ่ยวกับเงินนอกงบประมาณ

ประเภทอื่นๆ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบ

6)  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง

ผู้อ านวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ

ส่วนเงินนอกงบประมาณ

1)  ควบคุม ก ากับ ดูแล ด า เนินงานเกี่ยวกับด้านการเงินบัญชีเงิน นอก

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน 

เงินนอกงบประมาณประเภทอื่นๆ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง (Accrual basis)

เพื่ อ ให้ เป็นไปตามระ เบียบที่ กระทรวงการคลั งก าหนด

2)  ศึกษา วิเคราะห์ ก ากับ ดูแล การบริหารเงินนอกงบประมาณ เงินทุน

หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน การจัดเก็บรายได้ค่า

ชลประทาน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้ประเภทอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

3)  ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน การท ารายงานข้อมูลทางการเงินใน

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (CFO) 

การจัดท ารายงานทางการเงินของเงินนอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ

กองการเงินและบญัชี
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การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมีความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

5)  ศึกษา วิเคราะห์ การจัดท าบัญชีต้นทุนผลผลิต และการค านวณต้นทุนผลผลิต

ต่อหน่วยของกรมตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารเสนอ

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมเป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักการ

บัญชีสากล หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด

6)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ระบบบัญชีของกรมให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดท าคู่มือ /แนวทางการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

7)  ให้ค าแนะน า ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านบัญชี และด้านอื่นๆ 

ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ

8)  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

ส่วนบัญชี
1)  ควบคุม  ก ากับ ดูแล  วิเคราะห์รายการบัญชีและจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ ตาม

เกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามหลักการ 

และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด

2)  ควบคุม ก ากับ ดูแล การตรวจสอบบัญชีเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ 

และบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการกรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ แนวทาง หลักการที่ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลั ง และ

กรมชลประทานก าหนด

3)  การจัดท ารายงานทางการเงินของกรม ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือให้รายงานการเงินของกรมชลประทานครบถ้วน

ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถรายงานต่อสาธารณะ ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลจาก

รายงานการเงินไปใช้ในการวางแผนบริหารทรัพยากรของกรมอย่างคุ้มค่าและประหยัด

4)  ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยเบิกจ่ายทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค และรายงานผลการประเมินด้านบัญชีการเงิน ของหน่วยเบิกจ่ายใน

ภาพรวมกรมให้กรมบัญชีกลางทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เพ่ือให้ 

นางสาวนันดา  ศิรินุวัฒน์

ผู้อ านวยการส่วนบัญชี

15

กองการเงินและบญัชี
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ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

1)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ปรับปรุง ค าส่ัง ระเบียบ  ข้อบังคับ 

กระบวนงานที ่เกี ่ยวข้องกับงานด้านการเงินและบัญชี และจัดท าคู่มือ /

แนวทางการปฏิบัติง านให ้เป ็นมาตรฐานเดียวกัน มีความคล ่องตัว 

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีความถูกต้อง

ตามระเบียบการปฏิบัติเป็นแนวทางเด ียวกัน และเพื ่อมิให ้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการ

2)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดวางระบบควบคุมภายใน จัดท ารายงานผล

การด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการจัดวางระบบควบคุมภายใน ด้านการเงิน

(Financial : F) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C) และด้าน

การปฏิบัติงาน (Operation : O) ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนด าเนินการ      

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3)  ให ้ค าแนะน า ว ินิจฉัย เสนอแนะ แก ้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมทั ้งด้านอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้

ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้อง 

รวมทั้งการขอท าความตกลง/หารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินที่ไม่อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ การขอยกเว้นไม่ต้อง

ปฏิบัติตามระเบียบ หรือการขอเบิกจ่ายเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 

4)  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาบุคลากร ติดตามประเมินผลการน า

สมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลด้านการเงินและ

บัญชี เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ วิธ ีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสามารถน าไป

ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5)  ติดตามประเมินผล เร่งรัดการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบงานคลัง 

และปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ได ้รับมอบหมาย เพื ่อลดปัญหาที ่เก ิดขึ ้น

ในระหว่างการด าเนินงานและให้บรรลุวัตถุประสงค์

นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์

ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

กองการเงินและบญัชี



รวมส่วน
ตรวจสอบ
และสัง่จ่าย

ส่วนควบคมุ
งบประมาณ

ฝ่าย
บริหาร
ทัว่ไป

ผู้อ านวย
การกอง
การเงิน
และบญัชี

ต าแหน่ง/ส่วนฝ่าย

ผูอ้ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการเงินและบญัชี) 
ระดบัสูง

นักวิชาการเงินและบญัชี
ระดบัช านาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบญัชี
ระดบัปฏิบติัการ/ช านาญการ

นักจดัการงานทัว่ไป
ระดบัช านาญการพิเศษ

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
ระดบัปฏิบติังาน/ช านาญงาน

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

1

-

-

-

-

-

-

-

1 19 17 27 23

ส่วนควบคมุ
เงินเดือนและ

ค่าจ้าง

ส่วนการเงิน ส่วนเงินนอก
งบประมาณ

ส่วนบญัชี ส่วนพฒันา
ระบบงาน

คลงั

-

-

6

1

5

5

5

-

-

2

8

-

5

3

1

-

-

2

7

-

4

2

2

-

-

2

8

-

5

4

7

-

-

2

9

-

7

4

5

-

-

2

9

-

4

1

1

8

-

2

9

-

6

2

4

-

-

2

6

-

1

-

2

-

1

14

62

1

37

21

27

8

22 26 25 11 171
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อัตราก าลังกองการเงินและบัญชี

ผูอ้ านวยการกองการเงินและบญัชี
(วิชาการเงินและบญัชี) ระดบัสงู

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ส่วนควบคมุงบประมาณ

ส่วนตรวจสอบและสัง่จ่าย

ส่วนควบคมุเงินเดือนและค่าจ้าง

ส่วนการเงิน

ส่วนเงินนอกงบประมาณ

ส่วนบญัชี

ส่วนพฒันาระบบงานคลงั

1

12

15

13

15

18

15

17

9

-

5

3

2

4

4

1

2

-

-

5

1

2

7

5

1

4

2

-

-

-

-

-

-

8

-

-

1

22

19

17

26

27

25
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รวมพนักงาน
เงินทุน

หมนุเวียน
ฯ

พนักงาน
ราชการ

ลกูจ้าง
ประจ า

ข้าราชการส่วน/ฝ่าย

115 21 27 8 171

กองการเงินและบญัชี

บุคลากร รวมทั้งสิ้น 171 คน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จ าแนกตามระดับต าแหน่งของแต่ละส่วน/ฝ่าย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



ผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
กองการเงินและบัญชี

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงานส่วนกลาง

ด้านตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่าย

ด้านบัญชี

ด้านพัฒนาบุคลากร

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงงาน

ด้านการบริหารการจัดการความรู้

ส่วนที่ 2



:  : การเบิกจ่ายเงินท่ีถูกต้อง ทันเวลา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

น  าหนกั : 9

คะแนน        1            2           3           4           5

ร้อยละ      80         85         90         95         100
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กองการเงินและบญัชี

กรอบการประเมินผลปฏบิตัริาชการตาม ตัวชี วัดตามภารกจิ

และยุทธศาสตร์กองการเงนิและบญัชี

6. การเบกิจา่ยเงนินอกงบประมาณประเภทเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน

7. การเบกิจา่ยเงนินอกงบประมาณประเภทเงนิกองทนุจดัรปูทีด่นิ

1. การเบกิเงนิสวสัดกิารของข้าราชการบ านาญ

2. การเบกิเงนิชว่ยพเิศษ

3. การเบกิจา่ยเงนิตามใบส าคญัตา่งๆ ตามงบด าเนนิงาน

4. การเบกิจา่ยเงนิตามขอ้ผกูพนัจากงบลงทนุ งบรายจา่ยอืน่

5. การเบกิเงนิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาลของเจา้หนา้ทีก่รมชลประทาน

8. การเบกิจา่ยเงนินอกงบประมาณอืน่

กงบ.-1

: ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการเงินและบัญชี 

กงบ.-2

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

น  าหนกั : 9

คะแนน        1            2           3           4            5

ร้อยละ      65         70         75          80          85
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รายงานผลการประเมนิผลปฏบิตัิราชการตามตวัชี วดั

ตามภารกจิ และยุทธศาสตรก์องการเงนิและบญัชี

ผลการด าเนนิงานตามตวัชี วดั ตามภารกจิ และยทุธศาสตรข์องกองการเงนิและบญัช ี

ประกอบดว้ยตวัชี วดัจ านวน 2 ตัวชี วดั โดยมผีลคะแนนเฉลีย่ถว่งน  าหนกั 3.9400 แสดงรายละเอยีดดงันี 

ความพงึพอใจในการให้บริการ
ด้านการเงินและบญัชี

74.39 %
( 2.88 คะแนน)

5. การเบิกเงินสวสัดกิาร
คา่รักษาพยาบาลของ
เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน

100 %
( 5 คะแนน )

6. การเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินทนุ
หมนุเวียนเพ่ือการชลประทาน

100 %
( 5 คะแนน )

7. การเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินกองทนุ
จดัรูปท่ีดนิ

100 %
( 5 คะแนน )

8. การเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณอ่ืน

100 %
( 5 คะแนน )

กงบ.-1 : การเบิกจา่ยเงินทีถ่กูตอ้ง ทันเวลา

กงบ.-2 : ความพึงพอใจในการให้บรกิารดา้นการเงินและบญัชี 

1. การเบิกเงินสวสัดกิารของ
ข้าราชการบ านาญ

100 %
( 5 คะแนน )

2. การเบิกเงินช่วยพิเศษ100 %
( 5 คะแนน )

3. การเบิกจ่ายเงินตามใบส าคญั
ตา่งๆ ตามงบด าเนินงาน

100 %
( 5 คะแนน )

4. การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อผกูพนัจากงบลงทนุ 
งบรายจ่ายอ่ืน

100 %
( 5 คะแนน )

ตวัช้ีวดั ค่า
คะแนน
ท่ีได้

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะในการน าไปปรบัการ
ด าเนินงานตามตวัช้ีวดัในปีงบประมาณ

ต่อไป

กงบ.-1 : การเบกิ
จ่ายเงนิทีถ่กูตอ้ง

5 - ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรบัผดิชอบ ศกึษา กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามขัน้ตอน กระบวนงานที่ก าหนดใน
คู่มือ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และเสร็จทัน
ภายในเวลาทีก่ าหนด
- มีการควบคุม ก ากับ ดูแล ประสานงานติดตาม และ
ด าเนินการตามมาตรฐานที่วางไว้
- มีก า รทบทวนขั ้นตอนการปฏิบัติ ง านกับ เ จ้ าห น้ าที่
ผูร้บัผดิชอบอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอเพื่อเป็นการเพิม่ทกัษะการ
ปฏบิตังิาน

- - จัดท าหนังสือซ้อมความเข้า ใจ เกี่ยวกับ
กฎระเบยีบด้านการเบิกจ่ายเงนิไปยงัหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เพื่ อ ส าม า รถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่
ก าหนด

กงบ.-2 : ความพงึพอใจ
ในการใหบ้รกิารดา้น
การเงนิและบญัชี

2.88 - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพร้อมรบัการปรบัปรุงและพฒันาการ
ใหบ้รกิารดยีิง่ขึน้
- เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบังานที่ปฏิบตั ิท าให้
สามารถใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารไดถ้กูตอ้ง

- - น าขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะ ที่ได้รบัจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาปรบัปรุงและพฒันารูปแบบการให้บรกิาร
สมบูรณ์ยิง่ขึน้
- มีการสอนงานและมีคู่มือปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา เรียนรู้งาน 
สามารถใหค้ าแนะน าทีถ่กูตอ้ง

กองการเงินและบญัชี
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รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิกองการเงนิและบญัชี

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองการเงินและบัญชี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 414,261,774.61 บาท

มีการเบิกจ่าย จ านวนเงิน 164,596,478.37 บาท และมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวนเงิน 244,798,195.51 โดยมีรายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

รายงานผลการเบกิจา่ย

จ าแนกตามลกัษณะเศรษฐกจิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย เงินกนั คงเหลือ รวม

จ านวนเงิน
จ านวน
เงิน

ร้อยละ
จ านวน
เงิน

ร้อยละ
จ านวน
เงิน

ร้อยละ ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 169.93 164.59 96.86 0.47 0.27 4.87 2.87 100.00

รายจ่ายลงทุน 244.33 - - 244.33 100.00 - - 100.00

รายงานผลการเบกิจา่ย 

จ าแนกตามลกัษณะเศรษฐกจิ แยกหมวดรายจา่ย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ หมวด
รายจ่าย

งบประมา
ณ

ผลการเบิกจ่าย เงินกนั คงเหลือ
รวม
ทัง้ส้ิน

จ านวนเงิน จ านวน
เงิน

ร้อยละ จ านวน
เงิน

ร้อยละ จ านวน
เงิน

ร้อยละ ร้อยละ

รายจ่ายประจ า

เงินเดือน 100 42.67 42.67 100.00 - - - - 100.00

ค่าจ้างประจ า 210 8.75 8.75 100.00 - - - - 100.00

ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

250 5.04 5.04 100.00 - - - - 100.00

ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วสัดุ

300 77.74 72.42 93.16 0.45 0.58 4.87 6.26 100.00

ค่าสาธารณูปโภค 450 35.71 35.71 100.00 - - - - 100.00

รายจ่ายอ่ืน 900 0.02 - - 0.02 100.00 - - 100.00

รายจ่ายลงทุน

ค่าครภุณัฑ์ 600 20.87 - - 20.87 100.00 - - 100.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 700 223.46 - - 223.46 100.00 - - 100.00

หน่วย : ลา้นบาท
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รายงานผลการด าเนินงาน

สถิติการเบกิจา่ยงบประมาณ จ าแนกตามงบรายจา่ย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

งบบคุลากร 57,765,396.62 56,463,752.60

งบด าเนินงาน 253,546,378.24 108,132,725.77

งบลงทุน - -

งบรายจ่ายอ่ืน 3,596,338.23 -

รวมทัง้ส้ิน 314,908,113.09 164,596,478.37

หน่วย : บาท

57.77

253.55

0.00

3.60

56.46

108.13

0.00

0.00

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน

2561 2560

สถิติการเบกิจา่ยงบประมาณ จ าแนกตามงบรายจา่ย

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิกองการเงนิและบญัชี
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รายงานผลการด าเนินงาน

ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ – งบกลาง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ จ านวนเงิน

งบกลาง 3,823,186,453.86

เงินงบประมาณ :

งบบคุลากร 2,246,207,628.74

งบด าเนินงาน 613,694,827.89

งบลงทุน 752,142,993.07

งบเงินอดุหนุน 337,379.30

งบรายจ่ายอ่ืน 40,906,311.47        3,653,289,140.47

รวมทัง้ส้ิน 7,476,475,594.33

รายงานผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ – งบกลาง 

เปรียบเทยีบปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

งบกลาง 3,573,740,671.93 3,823,186,453.86

งบบคุลากร 2,315,263,172.06 2,246,207,628.74

งบด าเนินงาน 631,980,053.52 613,694,827.89

งบลงทุน 512,662,234.32 752,142,993.07

งบเงินอดุหนุน 341,636.48 337,379.30

งบรายจ่ายอ่ืน 74,151,859.54 40,906,311.47

รวมทัง้ส้ิน 7,108,139,627.85 7,476,475,594.33

หน่วย : บาท

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิหนว่ยงานสว่นกลาง
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รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิหนว่ยงานสว่นกลาง

แผนภมูกิารเปรยีบเทยีบงบประมาณรายจา่ย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
หน่วย : ลา้นบาท

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

งบกลาง งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทนุ งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่

3,573.74

2,315.26

631.98
512.66

0.34 74.15

3,823.19

2,246.21

613.69 752.14

0.34 40.91

2560 2561

การเบกิจา่ยเงนินอกงบประมาณ และโครงการเงินกู ้ส านัก/กอง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ จ านวนเงิน

เงนินอกงบประมาณ 44,595,489.97

เงนิทนุหมนุเวยีนเพื่อการชลประทาน 658,883,835.51

เงนิกองทนุจดัรปูทีด่นิ 38,573,696.26

เงนิกูเ้พื่อการพฒันาการบรหิารจดัการน ้า ฯ 220,935,256.56

รวมทัง้ส้ิน 962,988,278.30

หน่วย : บาท
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รายงานผลการด าเนินงาน

ผลการเบกิจา่ยเงินนอกงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

หน่วย : บาท

รายการ
ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

เงนินอกงบประมาณ 61,927,015.22 44,595,489.97

เงนิทนุหมนุเวยีนเพื่อการชลประทาน 300,755,548.82 658,883,835.51

เงนิกองทนุจดัรปูทีด่นิ 41,444,615.84 38,573,696.26

เงนิกูเ้พื่อการพฒันาการบรหิารจดัการน ้าฯ 487,680,518.45 220,935,256.56

รวมทัง้ส้ิน 891,807,698.33 962,988,278.30

แผนภมูกิารเปรยีบเทยีบการเบกิจา่ยเงินนอกงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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220,935,256.56
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ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิหนว่ยงานสว่นกลาง
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รายงานผลการด าเนินงาน

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างชั่วคราว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท

การเบิกจ่ายเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนกังานราชการและคา่จ้างชั่วคราว

กองการเงินและบัญชี ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่

บุคลากรของกรมชลประทาน โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากงบบุคลากรงบด าเนินงานและงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ดังนี้

รายการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน รวม

ข้าราชการ 2,466.01 2.40 - 2,468.41

ลูกจ้างประจ า 2,839.85 1.46 - 2,841.31

พนักงานราชการ 1,258.60 64.32 - 1,322.92

ลูกจ้างชัว่คราว
(เฉพาะส่วนกลาง)

- - 56.13 56.13

รวมทัง้ส้ิน 6,564.46 68.18 56.13 6,688.77

แผนภูมิการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าจ้างชั่วคราว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชัว่คราว                           
(เฉพาะส่วนกลาง)

2,466.01

2,839.85

1,258.60

0.002.40 1.46 64.32 0.000.00 0.00 0.00 56.13

(ล้านบาท)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิหนว่ยงานสว่นกลาง
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กองการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการใช้จ่ายของหน่วยงานในส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในกรณีที่

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือไม่

สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในสิ้นปงีบประมาณหรอืเดอืนมีนาคมของทกุป ีและยังมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป รวมทั้งด าเนินการ

เกี่ยวกับการรับโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากส่วนราชการอื่นและการโอนเงินงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน

27

รายงานผลการด าเนินงาน

หน่วย : ลา้นบาท

การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบกิจ่าย

รายการ

ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค รวม

จ านวน
(รายการ)

จ านวนเงิน
จ านวน
(รายการ)

จ านวนเงิน
จ านวน
(รายการ)

จ านวนเงิน

แบบมีหน้ี :

งบกลาง - - 77 337.52 77 337.52

งบประมาณ 233 1,042.80 1,984 9,647.56 2,217 10,690.36

รวมมีหน้ี 233 1,042.80 2,061 9,985.08 2,294 11,027.88

แบบไม่มีหน้ี :

งบกลาง 2 0.32 77 530.37 79 530.69

งบประมาณ 204 694.72 1,421 4,763.44 1,625 5,458.17

รวมไมมี่หน้ี 206 695.04 1,498 5,293.81 1,704 5,988.86

รวมทัง้ส้ิน 439 1,737.84 3,559 15,278.89 3,998 17,016.74

หน่วย : ลา้นบาท

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค รวม

จ านวน
(รายการ)

จ านวนเงิน
จ านวน
(รายการ)

จ านวนเงิน
จ านวน
(รายการ)

จ านวนเงิน

แบบมีหน้ี :

งบกลาง 2 22.85 79 626.79 81 649.65

งบประมาณ 85 583.23 334 1,764.21 419 2,347.45

รวมมีหน้ี 87 606.08 413 2,391.01 500 2,997.10

แบบไม่มีหน้ี :

งบกลาง 2 5.08 136 729.75 138 734.83

งบประมาณ 45 746.54 392 1,093.06 437 1,839.61

รวมไมมี่หน้ี 47 751.63 528 1,822.81 575 2,574.44

รวมทัง้ส้ิน 134 1,357.72 941 4,213.82 1,075 5,571.54

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิหนว่ยงานสว่นกลาง
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รายงานผลการด าเนินงาน

การรับโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากสว่นราชการอื่น

และการโอนเงินงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ

การรบัโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกนั
จากส่วนราชการอ่ืน

การโอนเงินงบประมาณให้ส่วนราชการอ่ืน
เบิกจ่ายแทนกนั

จ านวนรายการ จ านวนเงิน จ านวนรายการ จ านวนเงิน

เงินงบประมาณ 11 8.41 139 347.20

งบกลาง - - 10 222.26

งบเงินกู้ - - 2 125.00

งบเพ่ิมเติม - - 12 335.50

รวมทัง้ส้ิน 11 8.41 163 1,029.96

ด้านควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิหนว่ยงานสว่นกลาง
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ด้านตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบกิจา่ย

รายงานผลการด าเนนิงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองการเงินและบัญชี ด าเนินการด้านการตรวจสอบใบส าคัญของ ส านัก กอง 

ในส่วนกลาง ซ่ึงสรุปผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายจ าแนก ดังนี้

รายการ
จ านวนใบส าคญั

(ฉบบั)
จ านวนเงิน
(ล้านบาท)

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 6,215 57.49

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 15 0.16

3. ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 1,435 47.83

4. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 619 2.99

5. การจดัซ้ือ / จดัจ้าง  / ค่าเช่า 4,819 2,047.24

6. ค่าสาธารณูปโภค 960 77.43

7. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ด้านผู้จดั / ด้านผู้เข้ารบั 519 29.90

8. ค่าใช้จ่ายในการประชมุ 650 1.87

9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอ่ืนๆ 12,575 1,905.90

รวม 27,807 4,170.82

ผลการด าเนินงานตรวจสอบใบส าคัญ ส่วนกลาง - รายไตรมาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

ไตรมาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ านวนใบส าคญั
(ฉบบั)

จ านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ านวนใบส าคญั
(ฉบบั)

จ านวนเงิน
(ล้านบาท)

ไตรมาสท่ี 1 5,545 832.84 4,503 842.56

ไตรมาสท่ี 2 7,184 1,064.47 7,015 1,061.17

ไตรมาสท่ี 3 7,522 991.71 3,002 687.27

ไตรมาสท่ี 4 11,124 1,999.95 13,287 1,579.85

รวมทัง้ส้ิน 31,375 4,887.97 27,807 4,170.82

กองการเงินและบญัชี
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รายงานผลการด าเนินงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เพื่อประเมินความส าเร็จในการจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ในอันที่จะช่วยให้

การจัดท าบัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูล และการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 เรื่อง กองการเงินและบัญชีด าเนินการ ดังนี้

เกณฑก์ารประเมิน
จ านวนหน่วย

เบิกจ่าย

คะแนนตาม
เกณฑก์าร
ประเมิน

คะแนนท่ีหน่วย
เบิกจ่ายสามารถ
ด าเนินการได้

คะแนนถวัเฉล่ีย
ของ

ส่วนราชการ
ระดบักรม

ด าเนินการได้

เร่ืองท่ี 1 ความถกูต้อง 123
55,350

(123x450)
52,090 423.50

เร่ืองท่ี 2 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 123
12,300

(123x100)
12,300 100

เร่ืองท่ี 3 ความรบัผิดชอบ 123
18,450

(123x150)
18,450 150

รวมคะแนนการประเมินผลฯ ระดบักรม 700 673.50

รายงานการประเมินผลการปฏบิัติงานด้านบัญชีของ

กรมชลประทาน ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

กรมชลประทาน ด า เนินการรายงานผลการประเ มินผลการปฏิบัติ งานด้านบัญชี ประจ าปี งบประมาณ   

พ.ศ. 2561 ของทุกหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 123 หน่วยเบิกจ่าย โดยแจ้งผลการประเมินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกรมบัญชีกลาง 

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชขีองกรมชลประทาน

ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน

การประเมินผลการปฏิบติังานด้านบญัชี 700 666.50 700 673.50

จ านวนหน่วยเบิกจ่าย 123 123

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบการประเมินผลเป็นการประเมินทุกรอบ 6 เดือน ส าหรับปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 - 2561 เป็นการประเมินรายปี

ด้านบัญชี

ด้านบัญชกีารเงนิ
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รายงานผลการด าเนนิงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบญัชีบรหิาร เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจดัท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตของส่วนราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด และสามารถน าผลการค านวณต้นทุนมาใช้

บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมด้านการเงินและบญัชี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ผลการเปรียบเทียบ

2560 2561 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ

ต้นทุนรวม (บาท) 71,894,63.18 72,729,819.30 835,356.12 1.16

ปริมาณ (รายการ) 941,214.00 883,173.00 (58,041.00) (6.17)

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 76.38 82.35 5.97 7.81

ด้านบัญชบีริหาร

รายละเอียดแสดงปริมาณงานของกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีในภาพรวมกรมชลประทาน

รายงานต้นุทนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมของกรมชลประทาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)



ล าดบั
ท่ี โครงการ

ระยะเวลา
จดัโครงการ/
จ านวนรุ่น

จ านวนผู้เข้าอบรม/
สมัมนา

ร้อยละ
เปรียบ
เทียบ
แผน
กบัผล

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ
ค่าใช้
จ่ายท่ี
ประหยดั

ได้

ตาม
เป้าหมาย
(คน)

ลง
ทะเบียน

(คน)

จดัสรรตาม
แผน

ใช้จริง

1 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานด้านการเงิน
และบญัชี
ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์
กรงุเทพฯ

วนัท่ี 27 – 29
พฤศจิกายน 2560

130 145 111.54 596,160.00 514,858.00 13.64

2 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการการ
ค านวณต้นทุนผลผลิต
กรมชลประทาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อาคาร NEWMASIP 
สถาบนัพฒันาการ
ชลประทาน 
กรมชลประทาน 
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

วนัท่ี 18 – 19
ธนัวาคม 2560

80 82 102.50 156,800.00 85,678.00 45.36
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ด้านพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการด าเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองการเงินและบัญชี ได้จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเพิ่มพูน พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และสมรรถะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จ านวน 2 โครงการ

การจดัโครงการฝกึอบรม/สมัมนา

กองการเงินและบญัชี



กองการเงินและบัญชี ด าเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 
RID No.1 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ข้อ 6.2 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบงานสู่ Digital Platform 
รายละเอียด ดังนี้

3
การพัฒนาระบบสารสนเทศการออกใบรับรอง
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ Online

1

กรอบระยะเวลาด าเนินงาน  ปี พ.ศ. 2561 - 2562

3การจัดท าโปรแกรม Fad Data Entry เพื่อจัดท า
ข้อมูลการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน

2

กรอบระยะเวลาด าเนินงาน  ปี พ.ศ. 2561

3

การพัฒนาระบบบริหารเงินงบประมาณ BIS
(Budget Information System) จัดท าทะเบียนคุม
การขอเบิกเงินคงคลัง ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินและ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

3

กรอบระยะเวลาด าเนินงาน  ปี พ.ศ. 2562

1. ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศการออกใบรับรอง
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ Online ตามค าสั่งกองการเงินและบัญช ีที่ 10/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
- จัดท าแผนการปฏิบติังานตามมติทีป่ระชมุครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

2. น าเสนอและปรับปรุง
- การออกแบบโครงร่างเว็บไซต์ Slip Online ของพนักงานราชการ ในการประชมุครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

3. ได้ด าเนินการออกแบบเว็บไซต์ Slip Online พัฒนาเว็บไซต์ Slip Online และด าเนินการต้ังค่าระบบ Cloud Sever
- อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตอบรับสมัครสมาชกิ Slip Online ผ่านระบบตอบกลบัอัตโนมัติ

วันท่ี 21 มีนาคม 2561
- แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมชลประทาน ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ 

Fad Data Entry
วันท่ี 22 มีนาคม 2561

- เริ่มด าเนินการใชร้ะบบ Fad Data Entry ท าข้อมูลโอนเงินแปลงเปน็ Text file เพื่อโอนเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามหนังสือกองการเงินและบญัชี ที่ งบ.2846/2561 ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2561

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1. ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง
- น าข้อมูลจากระบบบริหารเงินงบประมาณ BIS (Budget InformationSystem) มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2. ด าเนินการออกแบบทะเบยีนการจัดท าการบนัทึกข้อมูลเลขที่ขอเบิก (ขบ.) และการบนัทึกข้อมูลการเบกิจ่ายเงิน (ขจ.)
- น าข้อมูลจากทะเบยีนคมุขอเบกิ และทะเบียนคุมการเบกิจ่ายเงินมาปรับรูปแบบเพื่อน ามาพัฒนาให้สามารถจัดท า ทะเบียนและรายงาน

ต่างๆ จากระบบบริหารเงินงบประมาณ BIS (BudgetInformation System)
3. ด าเนินการออกแบบหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายเพื่อน าส่งให้เจ้าหนี้ของกรมชลประทาน

- น าข้อมูลจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาปรับรูปแบบเพื่อน ามาพัฒนาให้สามารถจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จากระบบบริหารเงินงบประมาณ BIS (Budget information System)

- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหนังสือเพื่อขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบการควบคมุงบประมาณและการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมป ี(BIS)
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กองการเงินและบญัชี

รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการพัฒนาและปรับปรงุงาน



โครงการ e-Payment ภาครัฐ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรบัจ่ายเงิน
ภาครฐัทางอิเลก็ทรอนิกส ์เก่ียวกบัการจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลงัและการรบัเงินผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ซ่ึงการด าเนินการ ดงักล่าวหน่วยเบิกจ่าย
ภายใต้สงักดักรมชลประทาน จ านวน 123หน่วยเบิกจ่ายได้เร่ิมด าเนินการ ดงัน้ี

กองการเงินและบญัชี (หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง) 
เร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2560

หน่วยเบิกจ่ายส่วนภมิูภาค จ านวน 122 หน่วยเบิกจ่าย 
เร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561

ด้านการจ่าย หนังสือสัง่การของกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0403.2/ว 103 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรบัเงินท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ท่ีใช้ส าหรบัรบั
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารตามท่ีผู้มีสิทธิรบัเงินแจ้งความ
ประสงค ์ตามรายการดงัน้ี

ด้านการน าเงินส่งคลัง

1. เงินสวสัดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลงั การเกบ็รกัษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 ข้อ 26 เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเบี้ย
ประชมุกรรมการ ค่าเช่าบา้นข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคณุวิทยากร เป็นต้น

2. การจ่ายเงินยืมราชการตามสญัญาการยืมเงิน

3. การจ่ายเงินค่าซ้ือทรพัยสิ์น จ้างท าของหรือเช่าทรพัยสิ์นตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ
ท่ีมีวงเงินต า่กว่า 5,000 บาท (ปัจจบุนั ช่ือ”ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560”)

เพ่ือเป็นการควบคุมให้การโอนจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นบญัชีเงินฝาก
ธนาคารท่ีใช้ส าหรบัรบัเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และสามารถตรวจสอบความถกูต้องของช่ือและเลขท่ีบญัชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้มีสิทธิรบัเงินได้ทนัทีท่ีมีการป้อนข้อมูล กองการเงินและบญัชี จึงได้ด าเนินการพฒันาโปรแกรมการจ่ายเงินให้ผู้
มีสิทธิรบัเงิน เรียกว่าระบบ “Fad Data Entry” เพื่อบนัทึกข้อมูลการโอนเงินและแปลงข้อมูลเป็น Text File ตามแบบท่ี
ธนาคารก าหนด ให้มีฐานข้อมูลผกูกบับญัชีเงินเดือนของแต่ละบุคคล และได้ก าหนดแนวทางการใช้ระบบ “Fad Data Entry” ให้กบั
หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงักดักรมชลประทาน เรียกใช้งานผ่าน Web site กองการเงินและบญัชี

ด้านการรับ ช่องทางเพือ่ให้ผูช้ าระเงินใช้ในการช าระเงินมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย

การช าระเ งินโดยใช้ใบแจ้งการช าระเ งิน (Bil l  Payment) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
ช าระเงินได้ท่ี Website กองการเงินและบญัชี ผู้ช าระเงินต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและน าไปช าระเงิน
ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรงุไทยฯ ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง

1

การช าระเงินด้วยบตัรเดบิต/เครดิต 

2

การช าระเงินโดยผ่าน QR Code ท่ีเครื่อง EDC

3

การน าเงินส่งคลงัหรือฝากคลงัผ่านระบบ KTB Corporate Online มีประเภทเอกสารน าส่ง ดงัน้ี

เอกสารน าส่งเงินรายได้แผน่ดินR1

เอกสารน าส่งเงินรายได้แผน่ดินแทนกนั R3

เอกสารน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงั R2

เอกสารน าเงินนอกงบประมาณฝากคลงัแทน R4
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กองการเงินและบญัชี

รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการพัฒนาและปรับปรงุงาน



ผลส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รับบริการ ณ จุด ให้บ ริการ อยู่ ในร ะดับดีมาก 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.68 โดยมีความพึงพอใจในระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมแล้ว

คิดเป็นร้อยละ 100 ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.21 ขั้นตอนในการให้บริการ

มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 การให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับดีมาก 

คิดเป็นร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

98.52 และการให้ค าปรึกษา/แนะน า ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.83 ทั้ง น้ีผู้ รับบริการไม่มี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แต่ขอให้รักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีเช่นน้ีไว้ตลอดไป

สถิตผิลส ารวจความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
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กองการเงินและบญัชี

รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการพัฒนาและปรับปรงุงาน



กองการเงินและบญัชี

รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการบริหารการจัดการความรู้

การจดัท าคูม่อืการปฏบิตังิาน

ตามแผนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองการเงินและบัญชี ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวน 6 เล่ม ดังนี้

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน คลังความรู้กองการเงินและบัญชี 
http://kmcenter.rid.go.th/kcfad/
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กองการเงินและบญัชี

รายงานผลการด าเนินงาน

การถ่ายทอดนโยบาย Smart Agricultural Curve 

สู่การปฏิบัติ

วันที่ 11 มกราคม 2561

ณ ห้องประชมุกองการเงินและบัญชี

ด้านการบริหารการจัดการความรู้

การถา่ยทอดความรู ้ Unit School

การถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครฐั

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชมุ KM กองการเงนิและบัญชี

การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

การจัดการความรู้ในยุค RID 4.0

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชมุกองการเงินและบัญชี
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กองการเงินและบญัชี

รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการบริหารการจัดการความรู้

การถา่ยทอดความรู ้ Unit School

การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชมุกองการเงินและบัญชี

การถ่ายทอดความรู้ การใช้เครื่องมือในการจดัการความรู้ 

(KM Tools)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ณ ห้องส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

กิจกรรม 5 ส

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อ านวยการกองการเงนิและบัญชี

เป็นประธานประเมินกิจกรรม 5 ส ของแต่ละส่วน ฝ่าย 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ณ กองการเงินและบัญช ีกรมชลประทาน 
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กิจกรรมเพือ่นชว่ยเพือ่น

เจ้าหน้าที่กองการเงนิและบัญช ีเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมชีแ้จง 

เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพด้านการเงนิและบัญชี 

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชมุดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กรมชลประทาน 

จัดโดยกองพฒันาแหล่งน้ าขนาดกลาง

น.ส.กรวรา ขลิบนิล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เป็นวิทยากร

บรรยายในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบยีบด้านการพสัดุและด้านการเงนิ

และบัญชี หัวข้อ “การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3

อาคารอ านวยการกรมชลประทาน จัดโดยส านักงานเลขานุการกรม
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กองการเงินและบญัชี

รายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการบริหารการจัดการความรู้



รายงานการเงนิ

รายงานการเงิน กรมชลประทาน

ส่วนที่ 3



รายงานการเงิน กรมชลประทาน

1,983,568,116.73

36,330.00

2,258,049,694.49

193,893.48

4,241,848,034.70

32,106,436.23

8,820,000.00

2,112,453.80

43,038,890.03

4,284,886,924.73

342,752,432,179.73

76,356,181,337.91

266,396,250,841.82

-

342,752,432,179.73

347,037,319,104.46

793,913,854.69

4,204,309,919.62

75,936,293.83

4,389,402.42

5,078,549,470.56

870,825,992.42

154,982,699,187.08

165,552,105,049.01

3,360,496.15

321,408,990,724.66

326,487,540,195.22

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลกูหน้ีระยะสัน้

สินค้าและวสัดคุงเหลือ

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหน้ีระยะยาว

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ)

สินทรพัยโ์ครงสร้างพืน้ฐาน (สทุธิ)

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ)

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

รวมสินทรพัย์

กรมชลประทาน

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หน่วย : บาท
2561 2560

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีระยะสัน้

เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอดุหนุนระยะสัน้

เงินรบัฝากระยะสัน้

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรบัรู้ระยะยาว

เงินทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาว

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

สินทรพัยส์ทุธิ

สินทรพัยส์ทุธิ

ทุน

รายได้สงู/ต า่ กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ก าไร/ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

รวมสินทรพัยส์ทุธิ

รวมหน้ีสินและสินทรพัยส์ทุธิ

1,831,716,775.33

2,000.00

1,443,798,596.38

581,783.48

3,276,099,155.19

32,479,459.96

8,500,000.00

2,582,198.16

43,911,658.12

3,320,010,813.31

323,167,529,381.91

76,356,181,337.91

246,811,348,044.00

-

323,167,529,381.91

326,487,540,195.22

1,445,088,320.56

4,452,512,594.59

82,607,907.43

4,767,492.75

5,984,976,315.33

828,354,163.16

160,003,798,264.44

180,217,834,140.36

2,356,221.17

341,052,342,789.13

347,037,319,104.46
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รายงานการเงิน กรมชลประทาน

64,005,356,508.13

64,005,356,508.13

1,291,937,840.22

763,019,664.20

5,071,203.96

2,060,028,708.38

66,065,385,216.51

7,554,431,935.21

3,091,362,412.32

40,204,123.25

11,629,103,161.87

629,791,097.71

861,469,018.85

14,147,304,560.39

983,717,199.30

358,973,944.01

2,422,648,448.79

41,719,005,901.70

24,346,379,314.81

(2,556,068,34)

24,343,823,246.47

กรมชลประทาน

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

คิดเป็นร้อยละหน่วย : บาท

รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากรฐับาล

รายได้จากงบประมาณ

รวมรายได้จากรฐับาล

รายได้จากแหล่งอ่ืน

รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่ืนจากรฐับาล

รายได้จากการอดุหนุนและบริจาค

รายได้อ่ืน

รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน

รวมรายได้จากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบคุลากร

ค่าบ าเหน็จบ านาญ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการเงินอดุหนุนจากหน่วยงานภาครฐั

ค่าใช้จ่ายจากการอดุหนุนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

รายได้สงู / (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

รายได้แผ่นดินสทุธิ

รายได้สงู / (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ

96.88

96.88

1.96

1.15

0.01

3.12

100

11.43

4.68

0.06

17.60

0.95

1.30

21.41

1.49

0.54

3.67

63.15

36.85

-

36.85
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วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, 0.42 ลกูหนีอ้ื่นระยะสัน้, 1.28

วสัดคุงเหลอื, 0.02
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น, 

0.00ลกูหนีเ้งินโอนและรายการ
อดุหนนุระยะยาว, 0.24

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  (สทุธิ), 46.11สนิทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน  (สทุธิ), 51.93

สนิทรัพย์ไม่มี
ตวัตน  (สทุธิ), 

0.00

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ลกูหนีอ่ื้นระยะสัน้

วสัดคุงเหลือ

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

ลกูหนีเ้งินโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  (สทุธิ)

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน  (สทุธิ)

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  (สทุธิ)

รายงานการเงิน กรมชลประทาน

สินทรพัยห์มุนเวียน                                       ร้อยละ          1.72 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                                           ร้อยละ          98.28

ลกูหน้ีเงินโอนและรายการอดุหนุนระยะยาว

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ)      

สินทรพัยโ์ครงสร้างพืน้ฐาน (สทุธิ)      

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ)

สินทรัพย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมีสินทรัพย์ทัง้สิ้น ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 1.72

(5,984,976,315.33 บาท) และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนรอ้ยละ 98.28 (341,052,342,789.13 บาท) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนรายการหลกัเป็นลกูหนี้อื่นระยะสัน้รอ้ยละ 1.28 (4,452,512,594.59 บาท) รองลงมาเป็นเงนิสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดร้อยละ 0.42 (1,445,088,320.56 บาท) ประกอบด้วยเงินสดในมือจ านวน 1,196,181.34 บาท เงินทดรองราชการจ านวน 

8,820,000.00 บาท เงนิฝากสถาบนัการเงนิจ านวน 696,165,514.83 บาท และเงนิฝากคลงัจ านวน 738,906,624.39 บาท วสัดุคงเหลอืรอ้ยละ 0.02

(82,607,907.43 บาท) สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นรอ้ยละ 0.00 (4,767,492.75 บาท)

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนรายการหลักเป็นสินทรพัย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธ)ิ ร้อยละ 51.93 (180,217,834,140.36 บาท) 

รองลงมาเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ ร้อยละ 46.11 (160,003,798,264.44 บาท) ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสรา้ง (สุทธ)ิ จ านวน 

3,405,803,476.40 บาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ทีม่อีายุการใชง้านมาแล้วเกนิ 10 ปีขึน้ไป ครุภณัฑ ์(สุทธ)ิจ านวน 1,851,378,061.81 บาท 

และงานระหว่างก่อสรา้งจ านวน 154,746,616,726.23 บาท ลูกหนี้เงนิโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว รอ้ยละ 0.24 (828,354,163.16บาท) และ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ รอ้ยละ 0.00 (2,356,221.17 บาท) ประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(สุทธ)ิ จ านวน 2,356,215.17 บาท และสินทรพัย์

ไมม่ตีวัตนอื่น (สุทธ)ิ จ านวน 6.00 บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลกูหน้ีอ่ืนระยะสัน้

วสัดคุงเหลือ

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน

0.42

1.28

0.02

0.00

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

0.24

46.11

51.93

0.00

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
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รายงานการเงิน กรมชลประทาน

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เจ้าหนีก้ารค้า, 0.28

เจ้าหนีอ้ื่นระยะสัน้, 0.29

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการ
อุดหนุนระยะสัน้, 0.00

เงนิรับฝากระยะสัน้, 0.65

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น, 0.00

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการ
อุดหนุนระยะยาว, 0.01

เงนิทดรองราชการรับจากคลัง
ระยะยาว, 0.00

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น, 0.00

ทุน, 22

รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม, 76.77

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีอ้ื่นระยะสัน้

เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอดุหนนุระยะสัน้

เงินรับฝากระยะสัน้

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น

เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว

เงินทดรองราชการรับจากคลงัระยะยาว

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอื่น

ทนุ

รายได้สงู(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หน้ีสินหมุนเวียน                                                ร้อยละ           1.22 หน้ีสินไม่หมุนเวียน ร้อยละ          0.01

เจ้าหน้ีการค้า

เจ้าหน้ีอ่ืนระยะสัน้

เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอดุหนุนระยะสัน้

เงินรบัฝากระยะสัน้

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

สินทรพัย์ ร้อยละ         98.77

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมหีนี้สินและสินทรพัย์สุทธิ ประกอบด้วยหนี้สินรวม คิดเป็นร้อยละ 1.23

(4,284,886,924.73 บาท) และสนิทรพัยส์ุทธริอ้ยละ 98.77 (342,752,432,179.73 บาท)

หนี้สนิรายการหลกัเป็นหนี้สนิหมนุเวยีนประเภทเงนิรบัฝากระยะสัน้ รอ้ยละ 0.65 (2,258,049,694.49 บาท) เจา้หนี้ระยะสัน้

รอ้ยละ 0.29 (1,026,168,408.00 บาท) เจา้หนี้การค้ารอ้ยละ 0.28 (957,399,708.73 บาท) หนี้สินหมุนเวยีนอื่นรอ้ยละ 0.00 (193,893.48 บาท) 

เจา้หนี้เงนิโอนและรายการอดุหนุนระยะสัน้รอ้ยละ 0.00 (36,330.00 บาท) และหนี้สนิรายการรองเป็นหนี้สนิไมห่มนุเวยีนประเภทเจ้าหนี้เงนิโอนและ

รายการอดุหนุนระยะยาวรอ้ยละ 0.01 (32,106,436.23 บาท) เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาวรอ้ยละ 0.00 (8,820,000.00 บาท) และหนี้สนิ 

ไมห่มนุเวยีนอื่นรอ้ยละ 0.00 (2,112,453.80 บาท)

สนิทรพัย์สุทธริอ้ยละ 98.77 (342,752,432,179.73 บาท) ประกอบด้วย ทุนทีเ่กดิจากการบนัทกึสนิทรพัย์และหนี้สินตาม

เกณฑค์งคา้งรอ้ยละ 22.00 (76,356,181,337.91 บาท) และรายไดสู้ง (ต ่า) กว่าค่าใชจ้า่ยสะสมรอ้ยละ 76.77 (266,396,250,841.82 บาท)

หนี้สิน และสินทรัพย์

0.28

0.29

0.00

0.65

0.00

ร้อยละ

ร้อยละ 

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอดุหนุนระยะยาว

เงินทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาว

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   

0.01

0.00

0.00

ร้อยละ  

ร้อยละ

ร้อยละ 

ทุน

รายได้สงู(ต า่)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

22.00

76.77

ร้อยละ  

ร้อยละ  
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รายงานการเงิน กรมชลประทาน

วิเคราะห์งบรายได้และคา่ใช้จ่าย

รายได้จาก
งบประมาณ, 96.88

รายได้จากเงนิกู้และรายได้อื่น
จากรัฐบาล, 1.96

รายได้จากการอุดหนุน
และบริจาค, 1.15

รายได้อื่น, 0.01

รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล

รายได้จากการอดุหนนุและบริจาค

รายได้อื่น

รายได้

รายได้จากรฐับาล                                          ร้อยละ          96.88 รายได้จากแหล่งอ่ืน ร้อยละ      3.12

รายได้จากงบประมาณ                                   ร้อยละ          96.88

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทาน มรีายได้จากรฐับาลรอ้ยละ 96.88  (64,005,356,508.13 บาท) และรายได้จากแหล่งอื่น

รอ้ยละ 3.12 (2,060,028,708.38 บาท)

รายได้จากรฐับาลส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณร้อยละ96.88 (64,005,356,508.13 บาท)ประกอบด้วย รายได้จาก

งบบุคลากรจ านวน 6,539,427,060.55 บาท รายไดจ้ากงบด าเนินงาน จ านวน1,892,769,312.30 บาท รายได้จากงบลงทุน จ านวน 39,885,607,187.99 

บาท ซึง่เป็นรายไดท้ีใ่ชใ้นการจดัหาแหล่งน ้าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทานและใชใ้นการจดัการน ้าชลประทาน รายไดจ้ากงบอดุหนุน จ านวน 337,379.30 บาท 

รายไดจ้ากงบกลาง จ านวน 4,373,650,320.36 บาท รายไดจ้ากงบรายจา่ยอื่น จ านวน 1,120,405,193.42 บาท มเีบกิเกนิส่งคนืเงนิงบประมาณ จ านวน 

(69,490,942.08 บาท) และรายไดจ้ากงบประมาณปีก่อน (เงนิกนัไวเ้บกิเหลื่อมปีเบกิจา่ยปีปัจจบุนั) จ านวน 10,262,650,996.29 บาท

รายได้จากแหล่งอื่น ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงนิกู้และรายได้อื่นจากรฐับาล จ านวน 1,291,937,840.22 บาท รายได้จากการ

อดุหนุนและบรจิาค จ านวน 763,019,664.20 บาท และรายไดอ้ื่นจ านวน 5,071,203.96 บาท

รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่ืนจากรฐับาล

รายได้จากการอดุหนุนและบริจาค

รายได้อ่ืน

1.96

1.15

0.01

ร้อยละ  

ร้อยละ

ร้อยละ 
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รายงานการเงิน กรมชลประทาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายร้อยละ 21.41 

(14,147,304,560.39 บาท) รองลงมาเป็นค่าใชส้อยรอ้ยละ 17.60 (11,629,103,161.87 บาท) ค่าใชจ้า่ยบุคลากรรอ้ยละ 11.43 (7,554,431,935.21 บาท) 

ค่าบ าเหน็จบ านาญร้อยละ 4.68 (3,091,362,412.32 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 3.67 (2,422,648,448.79 บาท) ค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 1.30 

(861,469,018.85 บาท) ค่าใชจ้่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครฐัร้อยละ 1.49 (983,717,199.30 บาท) ค่าวสัดุรอ้ยละ 0.95 (629,791,097.71 บาท) 

ค่าใชจ้า่ยเงนิอดุหนุนและบรจิาครอ้ยละ 0.54 (358,973,944.01 บาท) และค่าตอบแทนรอ้ยละ 0.06 (40,204,123.25 บาท)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ านวน 7,554,431,935.21บาท ประกอบด้วยเงนิเดือนจ านวน 2,466,012,526.34 บาท ค่าจ้างจ านวน 

2,898,207,422.18 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ านวน 557,955,330.54 บาท เงนิชว่ยการศกึษาบุตรจ านวน 56,463,109.50 บาท และค่าใชจ้่ายบุคลากรอื่น

จ านวน 1,575,793,546.65 บาท

ค่าใชจ้า่ยอื่นจ านวน 2,422,648,448.79 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจดัซือ้ทีด่นิ 

ค่าสาธารณูปโภคจ านวน 861,469,018.85 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าจ านวน 740,890,877.92 บาท ค่าน ้าประปาจ านวน 

23,699,633.72 บาท และค่าสาธารณูปโภคอื่นจ านวน 96,878,507.21 บาท 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 14,147,304,560.39 บาท ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 

321,805,640.98 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑจ์ านวน 677,103,664.79 บาท ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์โครงสรา้งพื้นฐานจ านวน 13,144,270,431.64 บาท 

และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 4,124,822.98 บาท

(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมีบุคลากรตามบัญชีถือจ่ายประกอบด้วยข้าราชการจ านวน 6,591 คน 

ลูกจา้งประจ าจ านวน 10,299 คน พนกังานราชการจ านวน 7,146 คน)

วิเคราะห์งบรายได้และคา่ใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร, 11.43

ค่าบ าเหน็จบ านาญ, 4.68

ค่าตอบแทน, 0.06

ค่าใช้สอย, 17.60

ค่าวัสดุ, 0.95

ค่าสาธารณูปโภค, 1.30

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย, 21.14

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ, 1.49

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค, 0.54

ค่าใช้จ่ายอื่น, 3.67

ค่าใช้จ่ายบคุลากร

ค่าบ าเหน็จบ านาญ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบคุลากร

ค่าบ าเหน็จบ านาญ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

11.43

4.68

0.06

17.60

0.95

ร้อยละ  

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ 

ร้อยละ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอดุหนุนจากหน่วยงานภาครฐั

ค่าใช้จ่ายจากการอดุหนุนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

1.30

21.14

1.49

0.54

3.67

ร้อยละ  

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ 

ร้อยละ
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5,078,549

321,408,991

326,487,540

3,276,099

43,911

3,320,010

323,167,530

326,487,540

5,984,976

341,052,343

347,037,319

4,241,848

43,038

4,284,886

342,752,433

347,037,319

1.55                                                                   

98.45

100.00                                                                                                                       

1.00

0.02

1.02

98.98

100.00

1.72

98.28

100.00

1.22

0.01

1.23

98.77

100.00

2561 2560

รายงานการเงิน กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 2561

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

รวมสินทรพัย์

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รวมหน้ีสิน

สินทรพัยส์ทุธิ

รวมหน้ีสินและสินทรพัยส์ทุธิ

คิดเป็นร้อยละ(หน่วย : พนับาท)

2561 2560

รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากรฐับาล

รายได้จากแหล่งอ่ืน

รวมรายได้จากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

รายได้สงู / (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

รายได้ / ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน

รายได้สงู / (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ

รายการพิเศษ

รายได้สงู / (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ

คิดเป็นร้อยละ(หน่วย : พนับาท)

กรมชลประทาน

งบเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 2561

2561 2560 2561 2560

64,005,356

2,060,029

66,065,385

41,719,006

24,346,379

-

24,346,379

(2,556)

24,343,823

96.88

3.12

100.00

63.15

36.85

-

36.85

-

36.85

62,299,202

19,134

62,318,336

39,826,764

22,491,572

-

22,491,572

(17,482)

22,474,090

99.97                                                                   

0.03

100.00                                                                                                                       

63.91                                                                                                                        

36.09

-

36.09

-

36.09
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สถิติภาคการเงิน
สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ – ภาพรวม (ระบบ GFMIS)

ปี 2557 - 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1.24
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36.93
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16.08

22.15
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1.77
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16.78
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32.10
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50.84

57.28
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1.50
5.96
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23.41

30.31
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70.80

78.37

86.79

2.36

6.89

13.90
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24.80

51.49

39.82

45.88

53.29

62.14

69.89

81.39

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ - งบรายจ่ายลงทุน (ระบบ GFMIS)

ปี 2557-2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

0.08
1.51

3.91 7.71

18.52 22.92

33.30

40.75

49.12

57.26

63.62

77.92

0.40
2.11

14.74

20.49

30.72

49.06

54.02

60.11

70.70

75.56

80.92

93.46

0.70
4.64

15.54

23.98

30.69

46.55

50.11

56.13

67.78

72.79

79.00

89.39

0.40 4.10

18.82

21.76

28.35

42.22 45.41

52.75

64.02

68.30

76.05

84.49

1.63
5.40

12.13

16.76

22.15

34.05

36.94

42.57 50.08

58.99

66.58

78.50

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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กิจกรรมในรอบปี

กิจกรรมภายในกองการเงินและบัญชี

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมภายในกรมชลประทาน

รางวัลเชิดชู ดีเด่น

ส่วนที่ 4
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กิจกรรมภายในกองการเงินและบัญชี

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมในพิธีท าบุญตักบาตร

ข้าวสาร-อาหารแห้ง เน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

บริเวณด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ ก าภู กรมชลประทาน สามเสน

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี 

ร่วมกันสงฆ์น้ าพระพุทธรูปเน่ืองในโอกาส ”วันสงกรานต”์

ณ หน้าห้องผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

กองการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหลังกองการเงินและบัญชี
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กิจกรรมภายในกรมชลประทาน

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

กองการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

(RID Happy Songkran Day) ได้รับรางวัลนางสงกรานต์งามอย่างไทย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 และผู้เข้าร่วมงานแต่งกายยอดเยี่ยมชาย ณ บริเวณ

ด้านหน้าอาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ ก าภู กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี 

จัดชุดการแสดง “กรมชลประทานงานเพื่อประชาชน”

ร่วมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของกรมชลประทาน 

ณ อาคารโรงอาหารใหม่ กรมชลประทาน สามเสน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ 

การไฟฟ้านครหลวง เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ และรับทราบปัญหา 

ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริการของการไฟฟ้านครหลวง 

ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี 

เข้าขอพรเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน 

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี 

เป็นผู้แทนกรมชลประทานเข้าร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ปีที่ 16 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4

อาคารส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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กองการเงินและบญัชี

Annual Report 2018 

Finance & Accounting Division

รางวัลเชิดชู ดีเด่น

วันพธุที ่13 มิถนุายน 2561

นางสาวนงลกัษณ ์คูตา ต าแหนง่ เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชี านาญงาน

รับรางวลั ข้าราชการดเีดน่ กรมชลประทาน ประจ าป ีพ.ศ.2560

โดย ดร.ทองเปลว กองจนัทร ์อธิบดกีรมชลประทาน เปน็ผูม้อบรางวลัแกข่า้ราชการ 

ในวนัสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ กรมชลประทานปทีี ่116

ณ ห้องประชมุ 500 อาคารศนูยว์ศิวกรรมการชลประทาน

วันองัคารที ่24 กรกฎาคม 2561

นางสาววรรณา ศศิโรจน ์ผู้อ านวยการกองการเงนิและบญัชี

แสดงความยนิดขีา้ราชการดเีดน่ กรมชลประทาน ประจ าป ีพ.ศ.2560 แด่นางสาวนงลกัษณ ์คูตา เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชี านาญงาน 

ณ ห้องประชมุกองการเงนิและบญัช ีกรมชลประทาน
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คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของกองการเงินและบัญชี 

ผู้อ านวยการกองการเงินและบญัชี    ที่ปรึกษา

คณะท างานจดัท ารายงานผลการด าเนนิงานประจ าปขีองกองการเงนิและบญัชี

1. ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ประธานคณะท างาน

2. ผู้อ านวยการส่วนควบคุมงบประมาณ รองประธานคณะท างาน

3. ผู้อ านวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ คณะท างาน

4. ผู้อ านวยการส่วนการเงิน คณะท างาน

5. ผู้อ านวยการส่วนบัญชี คณะท างาน

6. ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย คณะท างาน

7. ผู้อ านวยการส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง คณะท างาน

8. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะท างาน

9. นางนาทหทัย  กันทะมา คณะท างาน

10. นางสาวสิรภัทร  สุขประสงค์ คณะท างานและเลขานุการ

11. นางสาวณัฐยา  ท้ายวังมี คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

12. นางสาวกัญชพร  จิตกุล คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

13. นางสาวมุทิตา  ภูผิวผา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

14. นายชาคริต  ทนเถื่อน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

15. นายจาฏพัจน์  แก้วช่วย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ



http://kromchol.rid.go.th/fad
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