7
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 ตุลาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
(4,807.74)
 184,596.32 
(179,788.58)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 100,000.00 
 0.00 
 0.00 
 100,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 138,474.29 
(138,474.29)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 80,000.00 
(80,000.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 4,629,830.93 
 88,580.00 
(382,154.00)
 4,336,256.93 
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
 4,807.74 
 41,314.29 
(46,122.03)
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 3,078,454.87 
 11,410,313.49 
(11,330,506.96)
 3,158,261.40 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 554,697.64 
 303,382.00 
(3,400.00)
 854,679.64 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 18,384,466.27 
 23,660,285.33 
(19,337,748.28)
 22,707,003.32 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 2,385,635.00 
 110,988.00 
(2,496,623.00)
 0.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 16,903,305.23 
(15,083,239.19)
 1,820,066.04 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020101     อาคารสำนักงาน
 14,224,400.00 
 0.00 
 0.00 
 14,224,400.00 
1205020102     พักอาคารสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(6,666,392.56)
 0.00 
 0.00 
(6,666,392.56)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 232,696.80 
 0.00 
 0.00 
 232,696.80 

7
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 ตุลาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205030102     พักอาคารเพื่อป/ยอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(215,912.13)
 0.00 
 0.00 
(215,912.13)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 1,136,651.00 
 0.00 
 0.00 
 1,136,651.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(611,337.10)
 0.00 
 0.00 
(611,337.10)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 8,904,695.00 
 0.00 
 0.00 
 8,904,695.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(7,392,805.07)
 0.00 
 0.00 
(7,392,805.07)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 1,431,462.61 
 69,870.00 
 0.00 
 1,501,332.61 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(1,359,970.45)
 0.00 
 0.00 
(1,359,970.45)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 100,890.00 
 0.00 
 0.00 
 100,890.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(100,886.00)
 0.00 
 0.00 
(100,886.00)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 3,719,678.51 
 0.00 
 0.00 
 3,719,678.51 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(3,692,849.97)
 0.00 
 0.00 
(3,692,849.97)
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206080102     พักครุภัณฑ์สำรวจ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
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1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 10,006,739.92 
 0.00 
 0.00 
 10,006,739.92 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(9,621,178.35)
 0.00 
 0.00 
(9,621,178.35)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 20,000.00 
 0.00 
 0.00 
 20,000.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(8,011.84)
 0.00 
 0.00 
(8,011.84)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 62,450.00 
 0.00 
 0.00 
 62,450.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(57,652.74)
 0.00 
 0.00 
(57,652.74)
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 2,020,703.98 
 0.00 
 0.00 
 2,020,703.98 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(2,054,379.91)
 0.00 
 0.00 
(2,054,379.91)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(15,840.00)
 2,429,104.74 
(3,343,427.34)
(930,162.60)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(565,136.00)
 2,230,849.90 
(1,768,527.90)
(102,814.00)
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 183,162.80 
(223,403.88)
(40,241.08)
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(687,435.73)
 14,397,376.00 
(16,022,519.17)
(2,312,578.90)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 9,290.44 
(9,290.44)
 0.00 
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2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 11,633.74 
(11,633.74)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(7,573,646.13)
 58,281.00 
(80,000.00)
(7,595,365.13)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(1,381,921.00)
 307,673.00 
(8,580.00)
(1,082,828.00)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
(4,807.74)
 46,122.03 
(41,314.29)
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(100,000.00)
 0.00 
 0.00 
(100,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(14.00)
 14.00 
(69,870.00)
(69,870.00)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(2,080,936.39)
 0.00 
 0.00 
(2,080,936.39)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(21,820,357.17)
 0.00 
 0.00 
(21,820,357.17)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(5,936,617.24)
 0.00 
 0.00 
(5,936,617.24)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
(404.47)
 0.00 
 0.00 
(404.47)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
(9,537.00)
 0.00 
 0.00 
(9,537.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
(43,321.09)
 0.00 
 0.00 
(43,321.09)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(360.00)
 0.00 
 0.00 
(360.00)
4302030101     ร/ดจากการบริจาค
 0.00 
 0.00 
(14.00)
(14.00)
4302040101     พักรับเงินอุดหนุน
 0.00 
 0.00 
(23,660,285.33)
(23,660,285.33)
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4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(38,241,926.00)
 3,276,626.00 
(6,642,058.66)
(41,607,358.66)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(270,000.00)
 0.00 
 0.00 
(270,000.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(9,124,910.04)
 148,646.86 
(1,537,645.47)
(10,513,908.65)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(38,564,086.14)
 0.00 
(10,234,980.46)
(48,799,066.60)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(7,342,730.00)
 0.00 
(446,280.00)
(7,789,010.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(214,892.25)
 0.00 
 0.00 
(214,892.25)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(4,207,534.65)
 0.00 
(382,154.00)
(4,589,688.65)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(4,428,070.50)
 0.00 
(88,580.00)
(4,516,650.50)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 0.00 
 80,120.00 
 0.00 
 80,120.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 38,237,861.48 
 6,642,058.66 
(3,299,255.03)
 41,580,665.11 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 1,145,886.00 
 42,897.00 
(853.00)
 1,187,930.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 380,981.91 
 57,000.00 
 0.00 
 437,981.91 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 68,284.00 
 14,284.00 
(14,284.00)
 68,284.00 
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น
 0.00 
 1,263,324.00 
 0.00 
 1,263,324.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 114,665.00 
 0.00 
 0.00 
 114,665.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 45,158.25 
 0.00 
 0.00 
 45,158.25 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 55,069.00 
 0.00 
 0.00 
 55,069.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 175,098.00 
 40,980.00 
 0.00 
 216,078.00 
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5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก
 5,475,870.00 
 6,565,963.05 
 0.00 
 12,041,833.05 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 121,125.00 
 402,950.00 
(4,275.00)
 519,800.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 128,270.00 
 167,688.00 
(26,100.00)
 269,858.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 57,052.00 
 545,880.00 
(890.00)
 602,042.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 4,453,320.64 
 1,523,355.68 
(118,586.50)
 5,858,089.82 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 244,927.95 
 68,636.45 
 0.00 
 313,564.40 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 77,963.00 
 173,325.46 
 0.00 
 251,288.46 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 18,755,673.81 
 4,413,164.25 
(112,445.16)
 23,056,392.90 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 814,634.24 
 232,819.75 
(18,343.33)
 1,029,110.66 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 121,385.34 
 65,462.75 
(7,420.40)
 179,427.69 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 169,133.46 
 37,211.58 
(7,151.15)
 199,193.89 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 208,776.54 
 33,207.05 
 0.00 
 241,983.59 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 26,359.00 
 8,273.00 
 0.00 
 34,632.00 
5104030206     จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์
 4,000.00 
 0.00 
 0.00 
 4,000.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 47,145.00 
 84,062.00 
 0.00 
 131,207.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 610,883.00 
 213,600.00 
 0.00 
 824,483.00 
5104030219     ค่าประชาสัมพันธ์
 199,810.30 
 35,960.00 
 0.00 
 235,770.30 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 2,695,534.20 
 690,244.04 
(3,770.00)
 3,382,008.24 
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5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 2,449,400.00 
 9,396,885.00 
(1,000.00)
 11,845,285.00 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 872,096.21 
 0.00 
 0.00 
 872,096.21 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 14,241.57 
 0.00 
 0.00 
 14,241.57 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 69,565.72 
 0.00 
 0.00 
 69,565.72 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 18,432.69 
 0.00 
 0.00 
 18,432.69 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 317,075.90 
 0.00 
 0.00 
 317,075.90 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 98,867.22 
 0.00 
 0.00 
 98,867.22 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 3,672.12 
 0.00 
 0.00 
 3,672.12 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 1,468.85 
 0.00 
 0.00 
 1,468.85 
5107030101     พักเบิกเงินอุดหนุน
 16,133,520.00 
 7,861,705.11 
 0.00 
 23,995,225.11 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 299,972.02 
 41,314.29 
 0.00 
 341,286.31 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 4,428,070.50 
 88,580.00 
 0.00 
 4,516,650.50 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 53,622.56 
 0.00 
 0.00 
 53,622.56 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 4,207,534.65 
 382,154.00 
 0.00 
 4,589,688.65 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 111,458.32 
(111,458.32)
 0.00 
5301010103     พักค่าใช้จ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000200287
 0.00 
 117,374,452.90 
(117,374,452.90)
 0.00 


