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เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
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ตามหนังสือ กรมปาไม้ ด่วนที่สุด ที ทส ๑๖๐๑.๒/๒๔๒๔ ส่ง1ร พ - ๗-กุมภ■ เพน'b ๒๔๖๐
เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ แจ้งแนวทาง
การรายงานเกณฑ์ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านด้านบัญ ชีข องส่ว นราชการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐
โดยในภาคผนวก ๑ เรื่อง ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ โดยให้มิการเผยแพร่งบทดลอง
เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อย ๓๐ วัน นั้น
สำนัก จัด การทรัพ ยากรป่าไม้ท ี่ ๖ (อุดรธานี) ขอส่งงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๓ จำนวน ๖ แผ่น มาเรียนเพื่อทราบและเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ต่อไป
.
(นายจิระสักด พวงจำปี)
นักวชาการป่าไม้ข้านาญการพเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ ๖ (อุดรธานี)
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รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเลือน
รฟ้ทหน่วยงาน 0912 กรมป่า"ช
รฟัIfหน่วยเบิกร่าย 000000901200092 ส์าน่'กรักการทรัพยากรป่าไป่ ที 6 (ชุก รทนี)
ประรัางวก 1 รง 2 ประป่าปี 2564
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ว้นทีพ็มฟ้

6

07 รันวาทม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกอ่ายรายเดือน
รห้สหน่วยงาน 0912 กรมป่า'1ฟ้
รป่พ หน่วยฒิก ท่ย 000000901200092 ป่าปีกรัดการทรัพยากรป่า1พ ที 6 (ชุด รทปี)
ประรัางว* 1 รง 2 ประรัาปี 2564

พฟ้าที 2 (ทกทํ่งหมด
วันทีพิมพ

6
07 รันวาทม 2563

ทฟ้าที 3
วันที่ฟ้มพ์

รายงานงบทคลองหน่วย!ปีกอ่ายรายเดือน
รฟ่'แทนวยง™ 0912 กรมป่าไน
รฟ้'แหน่ายฒิกฟ้าย 000000901200092 ป่านัก{'กการทร้!เยากรป่าไป่ ทึ๋ 6 (ชุก รทปี)
ประฟ้างวด 1 รง 2 ประฟ้าปี 2564

บัญชีแยกประเก'ท

เกรดีด

เดบัด

ยอดยกไป

(244,995.59)

(244,995.59)

สินทรัพย์พนฐานอื่น

940,000.00

940,000.00

คสส-ส/ฑหึ่นฐานอื่น

(88,178.40)

(13,309.60)

(101,488.00)

1211010101 งานระหวางกอสราร

2,559,510.00

0.00

2.559.510.00

1211010102 ฬกงานระหว่างสร้าง

0.00

8,523,490.00

0.00

8.523.490.00

2101010102 จ/น การคา-ภายนอก

(12,688,424.87)

25,902,133.87

(13.213.709.00)

0.00

2101010103 รับสินคา / ใบสำคัญ

(79,559.00)

13,456,448.00

(16.047.434.00)

(2,670,545.00)

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ

(34,648.90)

272,151.90

(237,503.00)

0.00

(2,475,092.80)

3,746,186.95

(1,471,329.40)

(200,235.25)

2102040103 W/H tax-บุคคล(03)

0.00

102,034.51

(102,034.51)

0.00

2102040106 W/Htax-ภงด.นิดี(53)

0.00

94,905.16

(94,905.16)

0.00

2112010199 เงินประกันอื่น

(3,128,630.01)

1,446,629.40

(52,454.00)

(1,734,454.61)

2213010101 ร/ดรอรับ J

(2,576,779.56)

0.00

(2,576,779.56)

1206100103 คสส คอแหวเดอร

2102040102 ใบสำคัญคางจ่าย

3101010101 ร/คถูงค่าคชจ.ถูฑธั
3102010101 ร/คถูงดาคชจ.สะสม
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด

671,118.53

671,118.53

(36,324,313.99)

(36,324,313.99)
0.00

0.00

4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น

(227.00)

(226.25)

4201020199 ร/คค่าปรับอื่น

(22,560.00)

(22,560.00)
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จากทั้งหมด 6
07 ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเตือน
รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่า!บิ
รหัสหน่วยเบิกร่าย 000000901200092 ป่ามักรดการหริn ยากรป่า!บิ ที 6 (ชุด รทปึ)
ป่ระร่างวด 1 (รง 2 ป่ระร่าปี 2564

หบิว่ที 5 รากทํ่งหมด 6
วันทีพํมพ 07 ธนวาดม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเสือน
รห้((หน่า(•งาน 0912 กรยป๋าไน่
รฟ้!(หน่วยเบิกธ่าย 000000901200092 ส์ไน้กจัดการทร'((ยาก!ป่าไน่ ที 6 (([ดรธานี)
ประ{างวด 1 รง 2 ประจัาปี 2564

แน่าที 6 ธากทั้งหยด 6
วันทีพิย■ พ 07 จันวากย 2563

