7
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 33,000.00 
 545,434.26 
(578,434.26)
 0.00 
1101010102     เงินสดของแผ่นดิน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 20,000.00 
 0.00 
 0.00 
 20,000.00 
1101010106     เช็คในมือ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 34,444.26 
(34,444.26)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 3,634.26 
(3,634.26)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 967,058.03 
 1,422,073.35 
(881,808.03)
 1,507,323.35 
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
 0.00 
 30,810.00 
(30,810.00)
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 49,756,767.00 
(49,756,767.00)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 881,808.03 
(881,808.03)
 0.00 
1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030199     เงินฝากไม่มีรายตัว
 879,665.00 
 550,500.00 
(1,274,529.52)
 155,635.48 
1102050107     ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 50,638,575.03 
(50,638,575.03)
 0.00 
1102050125     ล/น สรก. รับแทนกัน
 24,352.82 
 209,288.17 
(215,438.94)
 18,202.05 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 2,113,401.43 
 0.00 
(181,839.30)
 1,931,562.13 

7
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(1,103,199.99)
 181,836.30 
(20,529.29)
(941,892.98)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 4,473,606.00 
 0.00 
 0.00 
 4,473,606.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(1,817,792.42)
 0.00 
(49,227.74)
(1,867,020.16)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 399,729.01 
 0.00 
 0.00 
 399,729.01 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(59,876.96)
 0.00 
(4,934.60)
(64,811.56)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 125,146.67 
 0.00 
 0.00 
 125,146.67 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(47,284.48)
 0.00 
(1,845.69)
(49,130.17)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 2,441,171.42 
 0.00 
(140,528.00)
 2,300,643.42 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(1,784,937.60)
 140,521.00 
(25,349.18)
(1,669,765.78)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 145,409.58 
 0.00 
 0.00 
 145,409.58 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(29,392.56)
 0.00 
(3,087.82)
(32,480.38)
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 206,765.28 
 0.00 
(5,000.00)
 201,765.28 

7
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(206,751.28)
 4,999.00 
 0.00 
(201,752.28)
1209010101     โปรแกรมคอมฯ
 114,500.00 
 0.00 
 0.00 
 114,500.00 
1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ
(50,805.84)
 0.00 
(2,431.16)
(53,237.00)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 78,773.20 
(85,273.20)
(6,500.00)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(27,228.00)
 70,038.00 
(42,810.00)
 0.00 
2101020101     จ/น อปท.
(17,598,858.80)
 881,808.03 
(1,415,922.58)
(18,132,973.35)
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 24,857.22 
(24,857.22)
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 50,639,030.03 
(50,639,030.03)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 300.85 
(300.85)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 455.00 
(455.00)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 480.63 
(480.63)
 0.00 
2104010101     รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(912,665.00)
 1,298,829.52 
(541,800.00)
(155,635.48)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 3,634.26 
(3,634.26)
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(20,000.00)
 0.00 
 0.00 
(20,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(94,093.11)
 0.00 
 0.00 
(94,093.11)

7
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(1,427,560.52)
 0.00 
 0.00 
(1,427,560.52)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
 13,604,383.90 
 0.00 
 0.00 
 13,604,383.90 
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 1.00 
 0.00 
 1.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(210,411.56)
 0.00 
 0.00 
(210,411.56)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
(85,792.00)
 0.00 
 0.00 
(85,792.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
(11.78)
 0.00 
 0.00 
(11.78)
4205010110     รายรับจากขายครุภัณฑ์
 0.00 
 0.00 
(4,890.00)
(4,890.00)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(112,593.42)
 0.00 
(25,920.00)
(138,513.42)
4302030101     ร/ดจากการบริจาค
(47,691.00)
 0.00 
 0.00 
(47,691.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(1,384,223.34)
 0.00 
 0.00 
(1,384,223.34)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(1,169,414.99)
 0.00 
(311,535.42)
(1,480,950.41)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(167,254,160.24)
 0.00 
(27,040,279.00)
(194,294,439.24)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(45,289,170.60)
 0.00 
(22,503,485.00)
(67,792,655.60)
4307010110     TR-รับเงินกู้
(10,436,500.00)
 0.00 
 0.00 
(10,436,500.00)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(3,248,505.19)
 0.00 
(881,808.03)
(4,130,313.22)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(3,369,604.90)
 0.00 
(1,422,073.35)
(4,791,678.25)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
(175,800.00)
 0.00 
 0.00 
(175,800.00)
4313010199     รายได้อื่น
(10,447.98)
 0.00 
(3,634.26)
(14,082.24)

7
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 45,000.00 
 0.00 
 0.00 
 45,000.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 354,500.00 
 68,100.00 
 0.00 
 422,600.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 35,400.00 
 0.00 
 0.00 
 35,400.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 5,720.00 
 1,630.00 
 0.00 
 7,350.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 9,000.00 
 1,655.00 
 0.00 
 10,655.00 
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก
 11,020.00 
 0.00 
 0.00 
 11,020.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 8,290.00 
 930.00 
 0.00 
 9,220.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 2,400.00 
 2,500.00 
 0.00 
 4,900.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 28,630.00 
 8,298.00 
 0.00 
 36,928.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 177,390.00 
 28,210.00 
 0.00 
 205,600.00 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 12,359.53 
 1,600.00 
 0.00 
 13,959.53 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 35,220.00 
 5,890.00 
 0.00 
 41,110.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 587,956.56 
 45,500.00 
 0.00 
 633,456.56 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 47,999.90 
 11,063.58 
 0.00 
 59,063.48 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 33,628.47 
 12,032.84 
 0.00 
 45,661.31 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 22,326.00 
 11,106.00 
(5,553.00)
 27,879.00 
5104030206     จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์
 470,753.95 
 0.00 
 0.00 
 470,753.95 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 262,430.00 
 88,130.00 
 0.00 
 350,560.00 

7
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104030210     ค่าเช่าอสังหา- นอก
 26,000.00 
 13,000.00 
 0.00 
 39,000.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 3,000.00 
 0.00 
 0.00 
 3,000.00 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 90,999.56 
 20,529.29 
 0.00 
 111,528.85 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 239,786.70 
 49,227.74 
 0.00 
 289,014.44 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 8,754.95 
 4,934.60 
 0.00 
 13,689.55 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 9,296.68 
 1,845.69 
 0.00 
 11,142.37 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 120,956.75 
 25,349.18 
 0.00 
 146,305.93 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 9,257.11 
 3,087.82 
 0.00 
 12,344.93 
5105010148     ตัดจำหน่าย-software
 11,842.15 
 2,431.16 
 0.00 
 14,273.31 
5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรัฐ
 10,436,500.00 
 3,634.26 
(3,634.26)
 10,436,500.00 
5107020103     อุดหนุนลงทุน-อปท.
 212,493,210.84 
 49,540,479.00 
 0.00 
 262,033,689.84 
5203010111     จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.
 0.00 
 3.00 
 0.00 
 3.00 
5203010120     จำหน่ายคอมฯ
 0.00 
 7.00 
 0.00 
 7.00 
5209010110     TE-บก.โอนเงินกู้
 10,447.98 
 3,634.26 
 0.00 
 14,082.24 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 3,369,604.90 
 1,425,707.61 
(3,634.26)
 4,791,678.25 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 198,410.64 
 30,810.00 
 0.00 
 229,220.64 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 3,248,505.19 
 881,808.03 
 0.00 
 4,130,313.22 
5210010112     T/Eรายได้รอนำส่งคลัง
(13.44)
 0.00 
 0.00 
(13.44)

7
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
31 มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6401020101     พัก-เงินรับฝากสรก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             1500800057
 0.00 
 209,692,032.46 
(209,692,032.46)
 0.00 


