
รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบ 
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
1.เงินสด 
2.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ,เงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณ 
3.เงินฝากคลัง 
4.ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ 
5.ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ 
6.ใบส าคญัค้างจ่าย 
7.เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
8.เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก 
 



 



ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก รายไดแ้ผ่นดินรอน าส่ง -                 

รายการรับเงินรอจ่าย(เงิน กบข.รับคืน) -                 

รายการท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในระบบ GFMIS -                 

เงินเบิกเกินรอน าส่งคลงั 6,537.92        

เช็คคา้งจ่าย -                 

หกั เงินฝากระหวา่งทาง -                 

ค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารหกับญัชี -                 

เช็คท่ีธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ -                 

รายการท่ียงัไม่บนัทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)* -                 
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 6,537.92        

ส่วนราชการ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

บัญชีแยกประเภท 1101020603 และเลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03080-5

ณ วนัที่  30 มถุินายน 2562



ล ำดบัที่ เอกสำรเลขที่ เลขทีเ่ช็ค รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 รับเงินโอนจาก สพฐ. กบข เบิกเกิน 6,537.92            

รวมทั้งส้ิน 6,537.92            

ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020603 เลขที่บัญชีธนำคำร 804-6-03080-5

ณ วนัที่  30 มถุินำยน 2562



 



 



 



ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก เช็คคา้งจ่าย -                    

รายการท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในระบบ GFMIS -                    

เงินฝากระหวา่งทาง (ยงัไม่รับรู้เน่ืองจากยงัไม่มีเอกสาร) -                    

รายการท่ีบนัทึกการจ่ายในระบบ GFMIS ก่อนการจ่ายใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ* 3,938,608.73     

หกั เงินฝากระหวา่งทาง -                    

ค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารหกับญัชี -                    

เช็คท่ีธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ -                    

รายการท่ียงัไม่บนัทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)* -                    
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 3,938,608.73     

 

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณและเงินฝากไม่มรีายตัว

บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนาคาร 804-6-03081-3

ณ วนัที่  30 มถุินายน 2562



ล ำดบัที่ เอกสำรเลขที่ เลขทีเ่ช็ค รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1

รวมทั้งส้ิน -                     

ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนำคำร 804-6-03081-3

ณ วนัที่  30 มถุินำยน 2562



ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน

1 เงินลูกเสือ 145,666.02        

2 เงินค่าบ ารุง สพป.ชพ.2 47,281.88          

3 เงินค่าด าเนินสอบ สสวท. 59,221.00          

4 เงินค่าด าเนินการทดสอบทางการศึกษา O-NET 20,903.00          

5 เลือกตั้งผูแ้ทนครู 87.00                 

6 เงินสนบัสนุนอบรมครูทางไกล 11,392.00          

7 เงินค่าด าเนินการสอบครูวิทย ์คณิต 5,525.00            

8 เงินสนบัสนุนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา 6,087.00            

9 เงินสนบัสนุนคดัเลือกครูดีเด่น 3,580.00            

10 เงินค่าใชจ่้ายสรรหาคณะกรรมการคุรุสภา 5,000.00            

11 เงินโครงการสร้างศีลธรรม 801.00               

12 ค่านิเทศโครงการดอกผลอาหารกลางวนั 29,360.00          

13 ค่าใชจ่้ายโครงการชวนนอ้งพทุธวจน 540.00               

14 เงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวนั เพ่ือจดัอบรมครูผูรั้บผิดชอบ 21,089.00          

15 เงินบริจาคช่วยเหลืออุทกภยัภาคใต้ 17,875.00          

16 เงินประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 18,400.00          

17  เงินดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 48,400.00          

18 เงินสนบัสนุน อบจ.ชุมพร 1,403,812.83     

19 เงินอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูปฐมวยัผ่านระบบทางไกล (สะเตม็ศึกษา) -                    

20 เงินโครงการจดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 730,000.00        

21 เงินคืนสมทบประกนัสังคม 388.00               

22 ค่าใชจ่้ายประชุมสะเตม็ศึกษา 4,200.00            

23 เงินโครงการจดัซ้ืออุปกรณ์สนามเด็กเล่น (อบจ.ชุมพร) 627,000.00        

24 เงินโครงการจดัซ้ือครุภณัฑห์อ้งโสตทศันปกรณ์ (อบจ.ชุมพร) 110,000.00        

25 เงินโครงการจดัซ้ือดนตรีวงดุริยางคแ์ละวงดนตรีสากล (อบจ.ชุมพร) 620,000.00        

26 เงินทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปลาย 2,000.00            

3,938,608.73     

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2

บัญชีแยกประเภท 1101020604 และ 1101030199 เลขที่บัญชีธนำคำร 804-6-03081-3

ณ วนัที่  30 มถุินำยน 2562

รวมทั้งส้ิน (บำท)



 



 



 



ที่
รหัสบัญชี

เงินฝากคลัง
ประเภทเงินทีน่ าฝาก

ชื่อบัญชแีละรหัส GL บันทึกรับ
ฝากในระบบ GFMIS ดา้น CR

จ านวนเงิน หมายเหตุ

1 10743
เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค่า
กระแสไฟฟ้าและน ้าประปา 2111020199 เงินรับฝากอื่น 30,266.96         

2 10770
เงินฝากบูรณะทรัพย์ส้านักงานเขต
พื นทีก่ารศึกษาชุมพร เขต 2

2111020199 เงินรับฝากอื่น
1,125.00           

3 10770
เงินฝากบูรณะทรัพย์ส้านักงานเขต
พื นทีก่ารศึกษาชุมพร เขต 2

 250,012.94        

สพป.ชพ.1 โอน
ขายบิลมาคืน
ในส่วนของบัญชี
 10918 ทีติ่ด
ลบ (ยังไม่ได้
โอนขายบิลไป 
บัญชี10918)

4 10901
เงินฝากต่าง ๆ ของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

2112010199 เงินประกันอื่น

4,531,899.84     

มีเอสาร J3 
จ้านวน 
1,350,047.13 
บาท เงิน
ประกันสัญญา 
จ้านวน 
3,802,682.66
บาท

5 10918 เงินบ้ารุงการศึกษา -2,324,425.01

รวมทัง้สิ้น 2,488,879.73    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  2
แบบสรุปละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง ( GL 1101020501 )

ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2562



ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ฝากธนาคารพานิชย์

เลขที่
วันเดือน
ปทีี่ยืม  คืนเงนิสด

 ส่งใช้
ใบส ำคัญ

คงเหลือ

1 บย.032/2562  3 พ.ค.2562 3600164100 นางสวภา ศิริ คชจ.โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 145,950.00     10,950.00      135,000.00     -             -                6 มิ.ย.2562
2 บย.033/2562  13 พ.ค.2562 3600178109 นายสิทธิชัย คงนวน คชจ.โครงการคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 2,050.00        300.00          1,750.00        -             -                16 มิ.ย.2562
3 บย.034/2562   13 พ.ค.2562 3600174971 นางอญัชิษฐา จยิาเพชร คชจ.อบรมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGLA) 20,829.00      -               20,829.00      -             -                16 มิ.ย.2562
4 บย.036/2562  17 พ.ค.2562 3600183444 นางละออ สอนสุทธิ์ คชจ.อบมรมการเงิน การบัญชี และพัสดุ 5,264.00        480.00          4,784.00        -             -                21 มิ.ย. 562
5 บย.037/2562  17 พ.ค.2562 3600182688 น.ส.นรานนท์ ข าอนันต์ คชจ.ประเมนิเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มงานเกษร 39,360.00      7,398.00        31,962.00      -             -                20 มิ.ย. 562
6 บย.038/2562  17 มิ.ย.2562 3600182690 น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล คชจ.โครงการคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 24,750.00      1,500.00        23,250.00      -             -                20 มิ.ย. 562
7 บย.039/2562  27 พ.ค.2562 3600189544 น.ส.กมลกาญจน์ จญิกาญจน์ คชจ.ประชุมการส่ือสารเพือ่ความโปร่งใสของสถานศึกษา 43,800.00      -               43,800.00      -             -                28 มิ.ย.2562
8 บย.041/2562  4 มิ.ย.2562 3600194916 น.ส.มณฑิรา มณเฑียรทอง คชจ.โครงการส่งเสริมวันภาษาไทยแหง่ชาติ 14,500.00      430.00          14,070.00      -             -                6 ก.ค.2562
9 บย.042/2562  4 มิ.ย.2562 3600194917 นางลักษไชย มลอุน่ คชจ.โครงการส่งเสริมวันภาษาไทยแหง่ชาติ 55,900.00      -               -               55,900.00     55,900.00       6 ก.ค.2562
10 บย.043/2562  12 มิ.ย.2562 3600201417 น.ส.นรานนท์ ข าอนันต์ คชจ.ประเมนิเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มศิลปฯ คอมฯ 40,780.00      -               36,980.00      3,800.00      3,800.00         16 ก.ค.2562
11 บย.044/2562  12 มิ.ย.2562 3600197776 นางอไุร นบนุน่ คชจ.ในการเดินทางงานชุมชนลูกเสือ 18,400.00      -               -               18,400.00     18,400.00       5 ก.ค.2562
12 บย.045/2562  12 มิ.ย.2562 3600199034 นางเบญญาภา ฉตัรชัยพันธ์ คชจ.ในการเดินทางงานชุมชนลูกเสือ 96,000.00      -               96,000.00      -             -                16 ก.ค.2562
13 บย.046/2562  18 มิ.ย.2562 3600198896 นายสิทธิชัย คงนวน คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภบิาล 6,325.00        -               -               6,325.00      6,325.00         19 ก.ค.2562
14 บย.047/2562  18 มิ.ย.2562 3600207325 น.ส.จริาภรณ์ พ่วงไพบูลย์ คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภบิาล 47,800.00      -               -               47,800.00     47,800.00       19 ก.ค.2562
15 บย.048/2562  18 มิ.ย.2562 3600205921 น.ส.วรรณ์ฤทัย แสงนิล คชจ.ในการเดินทางโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 9,000.00        -               -               9,000.00      9,000.00         10 ก.ค.2562
16 บย.049/2562  25 มิ.ย.2562 3600216601 น.ส.หทัยรัตน์ รังสุวรรณ คชจ.ในการจดัประชุมครูผู้ช่วยตามจดุเน้น สพฐ. 24,570.00      -               -               24,570.00     24,570.00      

 

595,278.00    21,058.00     408,425.00    165,795.00  165,795.00    

จ ำนวนคงค้ำง
วันครบ
ก ำหนด
ช ำระ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชมุพร  เขต  2
รำยละเอียดประกอบบัญชลีูกหน้ีเงินยืมในงบประมำณ

ณ วันที ่ 30 มถุินำยน 2562

ล ำดับ
ที่

สัญญำ เลขที่
เอกสำรจำก

 GFMIS
ชื่อลูกหน้ี วัตถุประสงค์ที่ยืม

 จ ำนวนเงนิ
ที่ยืม

จ ำนวนเงนิ



ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพานิชย์

เลขที่
วันเดือนปี

ที่ยืม
 คืนเงนิสด

 ส่งใช้
ใบส ำคัญ

คงเหลือ

1 บย.040/2562  28 พ.ค.2562 4700242408 นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์คชจ.โครงการอบรมผู้บริหารฯและครูปฐมวัยฯ 130,750.00  -             130,750.00  -             -              28 มิ.ย. 2562

130,750.00 -            130,750.00 -            -            

จ ำนวนคงค้ำง
วันครบ

ก ำหนดช ำระ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต  2
รำยละเอียดประกอบบญัชีลูกหน้ีเงนิยืมนอกงบประมำณ

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

ล ำดับ
ที่

สัญญำ เลขที่
เอกสำรจำก

 GFMIS
ชื่อลูกหน้ี วัตถุประสงค์ที่ยืม

จ ำนวนเงนิ
ที่ยืม

จ ำนวนเงนิ



ล ำดบัที่ วันทีเ่อกสำร
เลขทีเ่อกสำรจำก 

GFMIS
ชื่อผู้ขอเบิก รำยกำรขอเบิก จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

รวมทัง้สิ้น -                         

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต  2
รำยละเอียดประกอบบัญชีใบส ำคัญค้ำงจำ่ย (2102040102)

ณ วันที่  30  มิถุนำยน  2562



ล ำดบัที่ วันทีเ่อกสำร
เลขทีเ่อกสำร
จำก GFMIS

ชื่อเจ้ำหน้ี รำยกำรค่ำใชจ้่ำย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

รวมทัง้สิ้น -                       

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต  2
รำยละเอียดประกอบบัญชีเจำ้หน้ี - หน่วยงำนภำครัฐ (2101010101)

ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2562



ล ำดบัที่ วันทีเ่อกสำร
เลขทีเ่อกสำรจำก 

GFMIS
ชื่อเจ้ำหน้ี รำยกำรค่ำใชจ้่ำย จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

รวมทัง้สิ้น -                         

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต  2
รำยละเอียดประกอบบัญชีเจำ้หน้ี - บุคคลภำยนอก (2101010102)

ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2562


