
 

 

640
คะแนน 



Manageme
nt 

เกณฑ์การประเมิน 
100 %  

 

บัญชีการเงิน 
80 % 

วิเคราะห์ 

บัญชีบริหาร 
20 % 

เรื่องที่ 4 
ความมีประสิทธิผล 

20 % 

เรื่องที่ 1 
ความถูกต้อง 

45 % 

เรื่องที่ 2 
ความโปร่งใส 

15 % 
เรื่องที่ 3 

ความรับผิดชอบ 
20 % 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความถูกต้อง 

ความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิผล 
1 



เรื่องที่ 1  
ความถูกต้อง  
(Accuracy) 1.1 ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของ

บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับ
เอกสารหรือหลักฐาน

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท 
ในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

300 คะแนน 

150 คะแนน 

450 คะแนน 
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เรื่องที่ 2  
ความโปร่งใส 

(Transparency) 

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖4

150 คะแนน 

100 คะแนน 

250 คะแนน 

25 



สิ่งท่ีต้องจัดท า 
หลักฐานการส่ง 

แนวทางการประเมิน :  
 

การน าส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้ สตง. ทุกเดือน  
ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
(หากจัดท าไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์) 
 

 3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
(สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 

เรื่องที่ 3 
ความรับผิดชอบ    

(Accountability)  
250 คะแนน 
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1. เรียกงบทดลองผิดปีงบประมาณ 

2. การจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ระบุช่ือบัญชี  เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
และรหัสบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกัน  

3. การจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ครบทุกบัญช ี

4. การท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภทมา Bank Statement ยังมี
ความคลาดเคลื่อน 

5. การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทบางบัญชีไม่ได้มีการตรวจสอบ 

6. การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทตรวจสอบผิดวิธี เช่น บัญชีลูกหนี้
เงินยืม ไม่ได้ใช้สูตร IF ในการสร้างเอกสารการอ้างอิงใหม่ แล้วตรวจสอบการจับคู่ด้วยค าสั่ง 
Pivot Table 

7. ไม่อธิบายรายการบรรทัดที่ไม่เป็นศูนย ์

 



7. การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังกับบัญชีแยกประเภทเงิน     
ฝากคลัง หน่วยงานไม่ได้บันทึกในไฟล์เดียวกัน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ และบาง
หน่วยงานใช้สูตรไม่ถูกต้อง 

8. การจัดท าสรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี ไม่ตรงกับงบทดลอง 

9. เรียกรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน 

10. การเรียกรายงานบัญชีแยกประเภทมาตรวจสอบการเคลือ่นไหว มีการเรียกรายงาน ไม่ครบ
ทุกเดือน 

11. เรื่องความโปร่งใส หน่วยงานแนบข้อมูลประกอบบัญชีที่ส าคัญไม่ชัดเจน เช่น งบทดลอง 
และรายละเอียดประกอบ 





ไม่สามารถน าข้อมูลงบทดลองเข้าระบบได้ 

หน่วยงานแนบไฟล์ข้อมูลที่มียอดคงเหลือไม่ตรงกับงบทดอง 

หน่วยงานแนบไฟล์ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ข้อ 1.1.6 เรื่อง  วัสดุ และ 
ครุภัณฑ ์

แนบไฟล์ข้อมูลสลับข้อ 

ไม่ได้รับอีเมล์ตอบรับกรณีน าข้อมูลงบทดองเข้าระบบ เพ่ือด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไป 

 

































                                                                                                                             

ผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง Version 2560 (ฉบับปรับปรุง 2) 
 

รหัสบัญช ี ชื่อบัญช ี ค าอธิบาย (เดิม)               ค าอธิบาย (ใหม)่ 
รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 01 03 02 05 เงินช่วยค่า
รักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก - 
รพ.รัฐ (ส าหรับ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า) 

หมายถึง เงินช่วยค่า
รักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ
รวมทั้งบุคคลในครอบครัว 
ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ
ตาม พรฎ.เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ซึ่งเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐ
ประเภทผู้ป่วยนอก 

หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่าย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้ง
บุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/
บ านาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาใน

สถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก 
หรือ ค่ารักษาพยาบาล กรณี รพ.รัฐ ส่งตัว
ให้ไปรักษาพยาบาล ซื้อยา/เวชภัณฑ์อื่น 
กับภาคเอกชนเป็นครั้งคราว เช่น 

โรงพยาบาลเอกชน, หน่วยงานเอกชนที่
ไม่ได้เป็นโรงพยาบาล 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี ค าอธิบาย (เดิม) ค าอธิบาย (ใหม่) 
  

รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 04 01 01 07 ค่าซ่อมแซม
และ
บ ารุงรักษา 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพื่อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุด
เสียหายและเพื่อการรักษา
สภาพการใช้งานสินทรัพย์ 
เช่น  - ค่าซ่อมรถยนต์, ขุด
ลอกท่อในหน่วยงาน, ทาสี
อาคารส านักงาน, เปลี่ยน
หม้อน้ ารถยนต์, ซ่อมบาน
ประตู, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่ช ารุดให้ใช้งานได้  
- เปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น 
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ 
เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ช ารุด 
เปลี่ยนหลอดไฟ 
 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ช ารุด
เสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์ 
เช่น 
- ค่าซ่อมรถยนต์ 
- ค่าขุดลอกท่อในหน่วยงาน  
- ค่าทาสีอาคารส านักงาน 
- ค่าจ้างเปลี่ยนหม้อน้ ารถยนต์ 
- ค่าซ่อมบานประตู 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด (ครุภัณฑ์ไฟฟ้า, ครุภัณฑ์
โฆษณา, ครุภัณฑ์การเกษตร, ครุภัณฑ์โรงงาน, 
ครุภัณฑ์ส านักงาน, ครุภัณฑ์ส ารวจ, ครุภัณฑ์
การเกษตร, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) 
- ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น (รวม 
ไส้กรอง เช็คระยะ) 
- ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  
- ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ 
- ค่าจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ 
- ค่าซ่อมเปลี่ยนผ้าม่าน 
- ค่าเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มหน้าต่างอาคารส านักงาน 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี ค าอธิบาย (เดิม) ค าอธิบาย (ใหม่) 
  

รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 04 01 01 12 ค่าจ้างเหมา
บริการ –
บุคคล 
ภายนอก 

หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้
ผู้รับจ้างเพื่อให้ท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
 - ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการก าจัดแมลง หนู หรือสัตว์
ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน
รวมถึงการก าจัดเชื้อโรคเชื้อราหรือ
บ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ 
ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูลจัดเก็บ
ขยะ ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล
บ้านพักของหน่วยงาน ค่าติดต้ัง
โทรศัพท์ (TOT) ค่าติดต้ังรื้อถอนเสา
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ค่าระวาง บรรทุก 
ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ ค่าจ้างท า
หนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าเว็บไซต์  
 

หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้ผู้รับ
จ้างเพื่อให้ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่
หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น 
- ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 
- ค่าก าจัดแมลง หนู หรือการก าจัดเชื้อโรค 
เชื้อรา 
- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ  
- ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพัก 
- ค่าติดต้ังโทรศัพท์ (TOT)  
- ค่าติดต้ังรื้อถอนเสาไฟฟ้ากับการไฟฟ้า  
- ค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
- ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุ
ภัณฑ์  
- ค่าจ้างท าหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
- ค่าจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ 
- ค่าจ้างจัดท าเว็บไซต์ ค่าจ้าง
บุคคลภายนอกท างานวิจัย 
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รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ค าอธิบาย (เดิม) ค าอธิบาย (ใหม่) 

  

รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 04 01 01 12 ค่าจ้างเหมา
บริการ -
บุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
-  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  
(กระดาษและแรงงานของผูรั้บจ้าง) 

- ค่าจ้างเก็บข้อมูล (จ้างบริษัท/
บุคคลภายนอก) 
- ค่าจ้างซักผ้ามา่น เบาะเก้าอี้ 
- ค่าซ่อมแซมสนามหญา้ ตัดแต่ง
ต้นไม้ ขุดลอกพ้ืนที่ 
 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (กระดาษและ
แรงงานของผู้รับจ้าง) 

 
 
XX11220 

 
 
 
XX11230 

5 1 04 01 01 14 ค่าธรรมเนียม
ทางกฎหมาย 

หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงาน
จ่ายเพื่อการปรึกษากฎหมาย และ
เพื่อการต่อสู้คดี เช่น ค่าป่วยการ
อนุญาโตตุลาการ  
ค่าทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย ค่า
บังคับคดี ค่าที่พักพยาน เป็นต้น 

หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานจ่าย
เพ่ือการปรึกษากฎหมาย และเพ่ือการ
ต่อสู้คดี เช่น 
- ค่าธรรมเนียมศาล 
- ค่าทนายความ/ผูใ้ห้บริการปรึกษา
ทางกฎหมาย 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพยาน ได้แก่  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักพยาน 
- ค่าบังคับคดี ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย 
- ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี ค าอธิบาย (เดิม)        ค าอธิบาย (ใหม่) 
  

รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 04 01 01 15 ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้
บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือ 
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อตอบแทนการ
ให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าพาสปอร์ต ค่าธรรมเนียมที่ดิน 
ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม 
ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยน
บัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณี
เลื่อนการเดินทางไปราชการ (ต้องมิได้
เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ)  
ค่าธรรมเนียมตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ  ค่าธรรมเนียมตรวจ
ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์   เป็นต้น 

 หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ให้บริการ เช่น 
สถาบันการเงิน หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ตอบแทนการให้บริการ เช่น 
- ค่าพาสปอร์ต (เพื่อเดินทางไป
ต่างประเทศ)  
- ค่าวีซ่า (ค่าธรรมเนียมการผ่านเข้า
ประเทศ) 
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
- ค่าธรรมเนียมที่ดิน 
- ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม  
- ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร
โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
- ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ (ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็น
เหตุ) 

 
 
 

   XX11500 
หรือ 

   XX11220 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี ค าอธิบาย (เดิม)        ค าอธิบาย (ใหม่) 
  

รหัสแหล่งของ
เงิน 

5 1 04 01 01 15 ค่าธรรมเนียม - ค่าธรรมเนียมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ   
- ค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทาง
วิทยาศาสตร์   
- ค่าธรรมเนียมตรวจเทียบเครื่องมือ 
- ค่าธรรมเนียมตรวจมาตรฐาน ISO 
- ค่าสอบเทียบเครื่องมือปฏิบัติการ 

 
   XX11220 
  ไม่รวมการ

จ้าง ตรวจหรือ
จ้างสอบเทียบ 

5 1 04 03 02 06 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ า
กว่าเกณฑ์ 

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์
ที่จัดหามาจากงบลงทุนมูลค่า
ต่ ากว่า 5,000 บาท มี
ลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซึ่ง
จัดหามาเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานในรอบบัญชี
ปัจจุบันที่ต่ ากว่าเกณฑ์มูลค่า
ข้ันต่ าของการบันทึก
สินทรัพย์ถาวร 

หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่จัดหามาจาก  
งบลงทุนมูลค่าข้ันต่ าต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึน
ไป ที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0410.3/ ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 
  
  

 
 

XX11230 



รหัสบัญชี ช่ือบัญชี ค าอธิบาย (เดิม)        ค าอธิบาย (ใหม่) 
  

รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 04 03 02 07 ค่าใช้จ่ายใน
การประชุม 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ราชการ รวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น - ค่าเช่า
ห้องประชุม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าใช้สอย
อื่น ๆ ที่จ าเป็น ไม่รวมรายการประชุม
วิชาการและการฝึกอบรม 
 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 
รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น  
 - ค่าเช่าห้องประชุม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหาร  
ค่าใช้สอยอื่น ๆ ที่จ าเป็น ไม่รวมรายการ
ประชุมวิชาการและ 
การฝึกอบรม 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
  
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
(ไม่รวมการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง) 

 
 
 
 

 XX11220 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี ค าอธิบาย (เดิม)        ค าอธิบาย (ใหม่) 
  

รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 04 03 02 99 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้
ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น- ค่าผ่าน
ทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก 
หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสารวารสาร 
หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่ารางวัดที่ดิน    
ค่าจ่ายไฟลงหม้อแปลง  
 
 
 
 
 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับ
บริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งไม่
เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้
ข้างต้น เช่น 
 - ค่าผ่านทางด่วน  
 - ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก (จุลสาร  
วารสาร  หนังสือพิมพ์) 
 - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  
- ค่ารางวัดที่ดิน     
- ค่าจ่ายไฟลงหม้อแปลง  
- ค่าซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า  
- ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่า
ตรวจสิ่งล่วงล้ าน่านน้ า  
- ค่าไฟฟ้า-น้ าประปา (กรณีขอใช้สถานที่
ของ อบจ. อบต. ที่ไม่ได้คิดค่าเช่าสถานที่) 

 
 
 
 
 
 

   XX11220 
 
 
 



รหัสบัญชี ช่ือบัญชี ค าอธิบาย (เดิม)        ค าอธิบาย (ใหม่) 
  

รหัสแหล่ง
ของเงิน 

5 1 04 03 02 99 ค่าใช้สอยอื่นๆ - ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติ
คุณ ค่ากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณของขวัญ ของ
รางวัล ของที่ระลึก ส าหรับ
ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอาย ุ
หรือผู้ที่ได้รับการยกย่อง
ของหน่วยงาน  
- ค่าโล่รางวัลส าหรับผู้ท า
ประโยชน์ให้กับทางราชการ 
เช่น ค่าโล่เกษตรกรดีเด่น 

- ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ  
ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ
ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก 
(ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุผู้ที่ได้รับการยกย่อง
ของหน่วยงาน)  
- ค่าโล่เกษตรกรดีเด่น 
(ไม่รวมการจัดซ้ือ/จ้าง ในการจัด
งานต่าง ๆ) 
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การเรียกรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

1 

 

2 

3 



4 





5 







 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

 
หน่วยเบิกจ่าย 

 
เบอร์โทร 

คุณรัตนา   ทับไทย 0700500012 - 
0700500065 

02-562-0566 
02-561-4453 
02-562-0600-15 
ต่อ 3407, 3405 
 

คุณวิภาพร  มีตัวตน 0700500066 - 
0700500118 

คุณวลัยลักษณ์  เพชรประพันธ์ 0700500119 - 
0700500170 

คุณอมรรัตน์  อาวรธรรม 0700500171 – 
0700500222 

คุณณัฐพร  สุขละม้าย  
คุณสุพิชญาณัฏฐ์  เพ็ญสุข   

ดูแลกิจกรรมย่อย/ 
ภาระงาน 87 




