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 เซกเมนต: ACCOUNT      จาก BI01-000000      ถึง   BO06-OTHERS

                                                                วันที ่        วันที ่                                                            ผาน        จัดทํา
รหัสผังบัญช ี       ผังบัญชี                                           เริ่มตน       สิ้นสุด        ใชงาน   คาหลัก    กลุมการทบ                     ระดับ รายการได    งบประมาณได   ประเภทบัญชี
--------------- ----------------------------------------------- ----------- ----------- ------- -------- ---------------------------- ----- ---------- ------------ --------------
 BI01-000000     หมวดที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง                                                ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI01-LNDCON     หมวดที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณผ ังบัญชี             1     ไม         ไม           คาใชจาย
 BI02-000000     หมวดครุภัณฑสํานักงาน                                                        ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000001     หมวดครุภัณฑการศึกษา                                                        ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000002     หมวดครุภัณฑกอสราง                                                         ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000003     หมวดครุภัณฑการเกษตร                                                       ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000004     หมวดครุภัณฑโรงงาน                                                         ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000005     หมวดครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ                                                     ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000006     หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร                                                      ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000007     หมวดครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร                                                 ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000008     หมวดครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย                                            ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000009     หมวดครุภัณฑงานบานงานครัว                                                   ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000010     หมวดครุภัณฑกีฬา                                                            ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000011     หมวดครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป                                                  ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000012     หมวดครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                                                ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000013     หมวดครุภัณฑอาวุธ                                                           ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000014     หมวดครุภัณฑสํารวจ                                                          ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000015     หมวดครุภัณฑสนาม                                                           ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000016     หมวดครุภัณฑหนังสือ                                                          ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-000018     หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร                                                    ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-00016      หนังสือ                                                       02-01-14    ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-00018      หมวดโปรแกรมคอมพิวเตอร                                        24-08-16    ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BI02-EQUIP      หมวดครุภัณฑ                                                               ใช      ใช       กลุมงบประมาณผังบญัชี             1     ไม         ไม           คาใชจาย
 BO01-000000     หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                                                ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BO01-SALARY     หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณผังบ ัญชี             1     ไม         ไม           คาใชจาย
 BO02-000000     หมวดคาจางชั่วคราว                                                         ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BO02-TEMWAG     หมวดคาจางชั่วคราว                                                         ใช      ใช       กลุมงบประมาณผังบ ัญชี             1     ไม         ไม           คาใชจาย
 BO03-000000     หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ                                                  ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
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 เซกเมนต: ACCOUNT      จาก BI01-000000      ถึง   BO06-OTHERS

                                                                วันที ่        วันที ่                                                            ผาน        จัดทํา
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--------------- ----------------------------------------------- ----------- ----------- ------- -------- ---------------------------- ----- ---------- ------------ --------------
 BO03-SUNDRY     หมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ                                                  ใช      ใช       กลุมงบประมาณผังบ ัญชี             1     ไม         ไม           คาใชจาย
 BO04-000000     หมวดคาสาธารณูปโภค                                                        ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BO04-UTILIT     หมวดคาสาธารณูปโภค                                                        ใช      ใช       กลุมงบประมาณผังบัญชี             1     ไม         ไม           คาใชจาย
 BO05-000000     หมวดเงินอุดหนุน                                                            ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BO05-SPONS      หมวดเงินอุดหนุน                                                            ใช      ใช       กลุมงบประมาณผังบญัชี             1     ไม         ไม           คาใชจาย
 BO06-000000     หมวดคาใชจายอื่น                                                           ใช      ไม                                    0     ใช         ใช           คาใชจาย
 BO06-OTHERS     หมวดคาใชจายอื่น                                                           ใช      ใช       กลุมงบประมาณผังบัญช ี            1     ไม         ไม           คาใชจาย

                                                                               ***สิ้นสุดรายงาน***




