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เร่ืองที่ 2 ความโปร่งใส  เอกสารประกอบงบทดลอง จากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

                    ข้อย่อยที่ 2.2 มีหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง  

(ตามข้อย่อยอย่างน้อย ข้อที่ 1.1.1-1.1.5) 

1.1.1 เงินสด หมายถึง จ านวนเงินสดคงเหลือยกไปในระบบ GFMIS  ของเดือน กันยายน 2563 

งบทดลองมีเงินรายการเคลื่อนไหวประจ าเดือน กันยายน 2563  จ านวน 122,578.85  บาท  

รายละเอียดประกอบเงินสดในมือ (1101010101) 

1.   เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน              จ านวน    8,759.04   บาท 

2.  เงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการอ่ืน            จ านวน     3,000.00   บาท 

3.   เงินเบิกเกินส่งคืน       จ านวน   96,868.00  บาท 

4.   ปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ      จ านวน 13,951.81   บาท 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  122,578.83 บาท 

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี ทุกเดือน) ในเกณฑ์การประเมินผลฯ คือ  

- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) หมายถึง จ านวนเงินฝากธนาคารในงบประมาณท่ียังไม่ได้     

ตัดจ่ายในระบบ GFMIS ยกไปของเดือน กันยายน 2563  จ านวนเงิน  1,248,891.64  บาท 

เลขที่ฎีกา รายการ จ านวนเงิน 

ฎ 1296/63 

ฎ 1298/63 

ฎ 1300/63 

ฎ 1301/63 

ฎ 1305/63 

ฎ 1312/63 

ฎ 1299/63 

ฎ 1302/63 

ฎ 1303/63 

ฎ 1304/63 

ฎ 1293/63 

ฎ 1294/63 

ฎ 1295/63 

ฎ 1310/63 

ฎ 1139/63 

ฎ 1311/63 
 

ค่าพาหนะรบั-ส่งนักเรียน รร.หนองปลาปากจ าปาทอง 

 การศึกษาบุตร  

ค่าตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ(กลุ่มอ านวยการ) 

ค่าใช้จ่ายไปราชการ  นส.รุ่งนภา ธิศรีและคณะ) 

ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.63 

เงินช่วยพิเศษ บ านาญเสียชีวิต 1 ราย 

ค่าใช้จ่ายไปราชการ(นายอนันต ์พันนึก) 

ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม นางจีรพรรณ จเรรัชต ์

 ค่าใช้จ่ายไปราชการ (นางจิตราพร ราชบัณฑิต)  

 ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค.63  

 เงินยืมประชุม/อบรม บย.61/63 นางจิตราพร ราชบัณฑิต  

 เงินยืมประชุม/อบรม บย.62/63 นายชาตร ีราชบัณฑิต  

 เงินยืมไปราชการ  บย.63/63 นางสมหมาย โยธากุล  

 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ภาวิณี คณิตประเสริฐ) บย.59/63  

 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน รร.ขนาดเล็ก  

เงินอุดหนนุค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ภาวิณี คณิตประเสริฐ)  
 

            11,160.00  

            21,800.00  

            33,620.00  

               2,880.00  

          373,500.00  

          161,765.64  

               6,000.00  

            20,645.00  

               5,288.00  

          143,987.00  

            95,536.00  

            37,750.00  

               1,700.00  

            33,815.00  

          150,000.00  

          149,445.00  
 

 รวมเงิน 1,248,891.64   



- ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีฎีกาค้างจ่าย ในระบบ GFMIS  

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) หมายถึง จ านวนเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ          

ที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMIS ยกไปของเดือน กันยายน 2563  จ านวนเงิน  - บาท 

รายละเอียดดังนี้ 

- ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563  ไม่มีฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS 

 งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือยกไป จ านวน  0    บาท 

รายละเอียดประกอบบัญชเีงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)  

เช็คค้างจ่ายประจ าเดือน กันยายน 2563  จ านวนเงิน   18,680.00  บาท 

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01296-9    (เช็คค้างจ่าย) 

เช็คเลขท่ี วันที่สั่งจ่าย รายละเอียด จ านวนเงิน 

ช 10379724 30 ก.ย.63 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี(รพ.ค่ายประจักษ์ฯ)ฎ 1203/63 3,850.00 

ช 10379725 30 ก.ย.63 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี(รพ.หนองคาย)ฎ 1203/63 4,450.00 

ช 10379726 30 ก.ย.63 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี(รพ.ค่ายประจักษ์ฯ)ฎ 1203/63 10,380.00 

  รวมเงิน        18,680.00 

 งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จ านวน   0   บาท 

 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)  

เช็คค้างจ่ายประจ าเดือน กันยายน 2563 จ านวนเงิน  -  บาท 

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01297-7  

หมายเลขเช็ค สั่งจ่ายวันที่ รายละเอียด จ านวนเงิน 

    
    

 

งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จ านวน   0   บาท 

 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101030199)เงินฝากไม่มีรายตัว  

เช็คค้างจ่ายประจ าเดือน กันยายน 2563 จ านวนเงิน  1,877,042.31  บาท 

2. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04149-7 

  รายละเอียด จ านวนเงิน 

          1.  เงินฝากไม่มีรายตัว 
  เงินรับฝากจากหน่วยงานภายนอก 1,877,042.31 
    

 



 

1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  

(1102010102) 

- บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หมายถึง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ยังไม่ได้รับชดใช้        

ในระบบ GFMIS ยกไปของเดือน กันยายน 2563 

งบทดลองมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงเหลือยกไป จ านวน  813,839.00.  บาท 

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) 
 

ตามสัญญา วัน เดือน 
ป ี

ว.ด.ป. ช่ือผู้ยืม วัตถุประสงคท์ี่ยืม จ านวนเงนิ ครบ
ก าหนด 

เลขที่/ฎีกา/ป ี ที่ยืม ที่รับเงิน     
บย.39/1054/63 14 ส.ค.63 19 ส.ค.63 นายอนันต์  พันนึก เงินยืมไปราชการ 3600204572 27,340.00 27 ก.ย.63 
บย.40/1055/63 14 ส.ค.63 19 ส.ค.63 นางอุมาพร คงสนิท เงินยืมประชุม อบรม  3600206096 9,200.00 19 ก.ย.63 
บย.45/1119/63 26 ส.ค.63 1 ก.ย.63 นางจีรพรรณ จเรรัชต ์ เงินยืมประชุม อบรม 3600217083 5,000.00 1 ต.ค.63 
บย.47/1141/63 2 ก.ยง63 9 ก.ย.63 นส.วิริยา มาลายุทธศรี เงินยืมประชุมอบรม 3600226821 58,500.00 9 ต.ค.63 
บย.51/1156/63 8 ก.ย.63 21 ก.ย.63 นางศศิญา ศรีธนบุตร เงินยืมประชุม อบรม 3600224868 168,200.00 21 ต.ค.63 
บย.53/1171/63 8 ก.ย.63 21 ก.ย.63 นายหยัด ขจรเกียรตผิดุง เงินยืมไปราชการ 3600235737 19,400.00 21 ต.ค.63 
บย.54/1200/63 8 ก.ย.63 21 ก.ย.63 นส.วิไลพร พรมศรี เงินยืมไปราชการ 3600238396 10,000.00 24 ต.ค.63 
บย.55/1221/63 18 ก.ย.63 23 ก.ย.63 นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน ์ เงินยืมไปราชการ 3600244614 4,176.00 7 ต.ค.63 
บย.56/1262/63 23 ก.ย.63 28 ก.ย.63 นส.ฤตินันต์ บุญกอง เงินยืมไปราชการ 3600253048 3,000.00 16 ต.ค.63 
บย.57/1277/63 23 ก.ย.63 28 ก.ย.63 นายอรรถกร ชัยมูล เงินยืมประชมุ อบรม 3600257622 200,000.00 28 ต.ค.63 
บย.58/1290/63 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63 นส.เจนจิรา  อัคราช เงินยืมไปราชการ 3600267703 3,000.00 15 ต.ค.63 
บย.58/1291/63 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63 นส.เจนจิรา  อัคราช เงินยืมไปราชการ 3600261632 2,072.00 15 ต.ค.63 
บย.59/1310/63 29 ก.ย.63  นส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ เงินยืมค่าพาหนะนร. 3600266929 33,815.00 17 ต.ค.63 
บย.60/1292/63 29 ก.ย.63 30 ก.ย.63 นางสุภาภรณ์  แก้วอาษา เงินยืมประชุม อบรม 3600265462 56,610.00 17 ต.ค.63 
บย.61/1293/63 28 ก.ย.63  นางจิตราพร ราชบัณฑิต เงินยืมประชุม อบรม  3600266922 95,536.00 6 พ.ย.63 
บย.62/1294/63 28 ก.ย.63  นายชาตรี  ราชบัณฑิต เงินยืมประชุม อบร 3600266923 37,750.00 6 พ.ย.63 
บย.63/1295/63 28 ก.ย.63  นางสมหมาย โยธากุล เงินยืมไปราชการ 3600266924 1,700.00 1 พ.ย.63 
บย.64/1313/63 30 ก.ย.63  นส.ปิยนุช  สมคุณา เงินยืมไปราชการ 3600264624 18,320.00 24 ต.ค.63 
บย.65/1319/63 30 ก.ย.63  นส.สุจิตรา   ปัญญาสวัสดิ์ เงินยืมค่าตอบแทนโอที 3600158005 22,220.00 6 พ.ย.63 
บย.66/1320/63 30 ก.ย.63  นส.นภารัตน์  ตันนารัตน ์ เงินยืมประชุม อบรม 3600158006 38,000.00 6 พ.ย.63 

       
    รวมเงิน 813,839.00  

 

 

 

 

 

 



งบทดลองมบีัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จ านวน  0.00 บาท 

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) 

   - ไม่มี - 
เลขที่สัญญายืม เลขที่เอกสาร 

จาก GFMIS 

วัตถุประสงค์ท่ียืม จ านวนเงิน วันครบก าหนด

ช าระ 

หมายเหตุ 

      

    

 

1.1.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) และ 

บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก (2101010102)  

งบทดลองมบีัญชีใบส าคัญค้างจ่ายคงเหลือยกไป จ านวน 1,549,877.64  บาท 

 

บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) 
          ณ.วันที่  30 กันยายน  2563 

ล าดับ
ที่ เลขที่เอกสาร รายการ ว.ด.ป.  จ านวนเงิน  

หมาย
เหตุ 

  
ที่วางเบิก 
GFMIS วัตถุประสงค์ที่ใช้ ที่วางเบิก     

1 3600013312 ค่าใช้จ่ายไปราชการ ฎ 1316/63 29 ก.ย.63 3500.00   

2 3600017668 ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1328/63 30 ก.ย.63 111,100.00  

3 3600031027 ค่ารักษาพยาบาลบ านาญ  ฎ 1315/63 29 ก.ย.63 4,860.00  
4 3600158005 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฎ 1319/63 30 ก.ย.63 22,220.00  

5 3600158006 เงินยืมประชุม อบรม ฎ 1320/63 30 ก.ย.63 38,000.00  

6 3600158007 ค่าใช้จ่ายไปราชการ 2 ราย ฎ 1321/63 30 ก.ย.63 45,990.00  

7 360015808 ค่าปฏิบัตินอกเวลาราชการ ฎ 1322/63 30 ก.ย.63 37,920.00  

8 3600246203 ค่าใช้จ่ายไปราชการ 7 ราย  ฎ 1317/63 29 ก.ย.63 3,066.00  

9 3600256566 การศึกษาบุตรข้าราชการ ฎ 1298/63 29 ก.ย.63 21,800.00  

10 3600256977 ค่าปฏิบัตินอกเวลาราชการ ฎ 1300/63 29 ก.ย.63 33,620.00  

11 3600256978 ค่าใช้จ่ายไปราชการ 7 ราย  ฎ 1301/63 29 ก.ย.63 2,880.00  

12 3600256980 ค่าเช่าบ้านเดือน ส.ค.63 ฎ 1305/63 29 ก.ย.63 373,500.00  

13 3600256991 เงินช่วยพิเศษบ านาญเสียชีวิต 2 ราย ฎ 1312/63 29 ก.ย.63 161,765.64  

14 3600260392 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ฎ 1311/63 29 ก.ย.63 149,445.00  

15 3600261042 ค่าใช้จ่ายไปราชการ ฎ 1299/63 29 ก.ย.63 6,000.00  



16 3600261043 ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1302/63 29 ก.ย.63 20,645.00  

17 3600261044 ค่าใช้จ่ายไปราชการ 1 ราย ฎ 1303/63 29 ก.ย.63 5,288.00  

18 3600261046 ค่าเช่าบ้านเบิกย่อย ฎ 1304/63 29 ก.ย.63 143,987.00  

19 3600264624 เงินยืมประชุมอบรม  ฎ 1313/63 29 ก.ย.63 18,320.00  

20 3600265463 เงินอุดหนุน รร.ขนาดเล็ก ฎ 1297/63 29 ก.ย.63 150,000.00  

21 3600265934 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก ฎ 1314/63 29 ก.ย.63 19,520.00  

22 3600266922 เงินยืมประชุม อบรม ฎ 1293/63 29 ก.ย.63 95,536.00  

23 3600266923 เงินยืมประชุมอบรม ฎ 1294/63 29 ก.ย.63 37,750.00  

24 3600266924 เงินยืมไปราชการ ฎ 1295/63 29 ก.ย.63 1,700.00  

25 3600266929 เงินยืมค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ฎ 1310/63 29 ก.ย.63 33,815.00  

26 3600273603 ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1338/63 30 ก.ย.63 7,650.00  

      

      รวมใบส าคัญค้างจ่าย 

 
1,549,877.64    

บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) 

งบทดลองมีบัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐคงเหลือยกไป จ านวน  -   บาท 

             รายงานเจ้าหนี้การค้าหนว่ยงานภาครัฐ 

          ณ.วันที่  30 กันยายน  2563 
ล าดับ
ที ่

เลขที่
เอกสาร รายการ เลขที ่ ว.ด.ป. ช่ือเจ้าหนี้การค้า  จ านวนเงิน  

หมาย
เหต ุ

  ที่วางเบิก   ฎีกา ที่วางเบิก       

        

          
รวมเงินเจ้าหนี้ภายนอก จาก
ระบบ GFMIS 0.00   

บัญชีบัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก (2101010102) 

งบทดลองมบีัญชีใบส าคัญค้างจ่าย คงเหลือยกไป จ านวน  1,131,491.00 บาท 

      บัญชเีจ้าหนี้การค้า – ภายนอก (2101010102) 

        ณ.วันที่  30 กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

เลขที่
เอกสาร รายการ เลขที ่ ว.ด.ป. ช่ือเจ้าหนี้การค้า  จ านวนเงิน  

หมาย
เหต ุ

  ที่วางเบิก   ฎีกา ที่วางเบิก       

1 3200045641 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  1296/63 29 ก.ย.63 สพป.หนองคาย เขต 1 11,160.00  

2 3200048432 ค่าจ้างท าป้าย 1337/63 30 ก.ย.63 สพป.หนองคาย เขต 1 4,040.00  

3 3200050318 ค่ายาสามัญประจ าบ้าน(สพป.) 1334/63 30 ก.ย.63 สพป.หนองคาย เขต 1 2,000.00  

4 3200052201 ค่าซ่อมแซมรถราชการ 1323/63 30 ก.ย.63 สพป.หนองคาย เขต 1 3,300.00  

5 3200052202 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 1324/63 30 ก.ย.63 สพป.หนองคาย เขต 1 500.00  

6 3200052203 ค่าซื้อน้ าดื่ม สพป. 1325/63 30 ก.ย.63 สพป.หนองคาย เขต 1 1,305.00  

7 3100209001 ค่าก่อสร้าง รร.อนุบาลบ้านคอกช้าง งวดที่ 1 1318/63 29 ก.ย.63 หจก.อรุณีก่อสร้างท่าบ่อ 610,000.00  

8 3100019747 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1331/63 30 ก.ย.63 หจก.ปิติภัทร 09 33,000.00  

9 3100019748 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1332/63 30 ก.ย.63 หจก.ปิติภัทร 09 54,000.00  

10 3100019749 ค่าวัสดุส านักงาน 1333/63 30 ก.ย.63 หจก.ปิติภัทร 09 120,000.00  

11 3100017374 ค่าวัสดุส านักงาน 1336/63 30 ก.ย.63 ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย 4,030.00  

12 3100020622 ค่าวัสดุส านักงาน 1329/63 30 ก.ย.63 ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย 8,500.00  

13 3100100410 ค่าวัสดุส านักงาน 1335/63 30 ก.ย.63 ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย 720.00  

14 3100191772 ค่าวัสดุส านักงาน 1339/63 30 ก.ย.63 ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย 192,036.00  

15 3100204666 ค่าวัสดุส านักงาน 1330/63 30 ก.ย.63 ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย 84,000.00  

16 3100018216 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1327/63 30 ก.ย.63 ร้าน อีซีช๊อป ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 1,000.00  

17 3100018215 ค่าวัสดุส านักงาน 1326/63 30 ก.ย.63 นายขจรศักดิ์  วิเศษสุนทร 1,900.00  

        

          
รวมเงินเจ้าหนี้ภายนอก  
จากระบบ GFMIS 1,131,491.00   

 
 

 

 

 

 

                    ลงชื่อ....................................................ผู้รับรองความถูกตอ้ง 
(..........................................................) 

                     

 


