
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ท่ี……………......................วันท่ี  8  ตุลาคม  2564 
เร่ือง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน  

 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 
 ด้วยโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้เปิดระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT โดยในข้อ O19 
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
 ในการนี้ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้ และขอ
อนุญาตเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
      ลงช่ือ                   
               (นางสาววราภรณ์  ทานคำ) 

       ตำแหน่ง ครู 
 
 
 
 
      ลงช่ือ 
           (นายพีระพรรด์ิ  อ่อนเรือง) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 
 



โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 

 

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ  
เงินรายได้แผ่นดิน 
      ประเภท .....................ดอกเบ้ียเงินอุดหนุน...................................... 

 
               0.00  

รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ  
เงินนอกงบประมาณ 
      ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
      ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 
      ประเภทเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      ประเภทเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน 
      ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
      ประเภทเงินระดมทรัพยากร (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
      ประเภทเงินทุนการศึกษา 
      ประเภทเงินประกันสัญญา 
      ประเภทเงินประกันสังคม 
      ประเภทเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ประเภทเงินกองทุนกู้ยืม 
      ประเภทเงินลูกเสือ 
      ประเภทเงินยุวกาชาด 
      ประเภทเงินอุดหนุนอื่น ๆ (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ) (เงินอุดหนุนจาก อบต.) 
 

 
95,037.26 
1,500.00 

0.00 
10,290.00 
12,710.00 

110,997.57 
8,754.92

 0.00 
0.00 

49,500.00 
0.00 

300.59 
0.00 
0.00 
0.00 

177.35 

รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ 289,267.69 



โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 

 

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ  
เงินรายได้แผ่นดิน 
      ประเภท .....................ดอกเบ้ียเงินอุดหนุน...................................... 

 
               0.00  

รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ  
เงินนอกงบประมาณ 
      ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
      ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 
      ประเภทเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      ประเภทเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน 
      ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
      ประเภทเงินระดมทรัพยากร (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
      ประเภทเงินทุนการศึกษา 
      ประเภทเงินประกันสัญญา 
      ประเภทเงินประกันสังคม 
      ประเภทเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ประเภทเงินกองทุนกู้ยืม 
      ประเภทเงินลูกเสือ 
      ประเภทเงินยุวกาชาด 
      ประเภทเงินอุดหนุนอื่น ๆ (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ) (เงินอุดหนุนจาก อบต.) 

 
394,610.26 

1,500.00 
0.00 

10,290.00 
41,330.00 

170,652.57 
8,754.92

 0.00 
0.00 

49,500.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

177.35 
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ 676,815.10 



โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 

 

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ  
เงินรายได้แผ่นดิน 
      ประเภท .....................ดอกเบ้ียเงินอุดหนุน...................................... 

 
               512.93 

รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ  
เงินนอกงบประมาณ 
      ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
      ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 
      ประเภทเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      ประเภทเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน 
      ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
      ประเภทเงินระดมทรัพยากร (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
      ประเภทเงินทุนการศึกษา 
      ประเภทเงินประกันสัญญา 
      ประเภทเงินประกันสังคม 
      ประเภทเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ประเภทเงินกองทุนกู้ยืม 
      ประเภทเงินลูกเสือ 
      ประเภทเงินยุวกาชาด 
      ประเภทเงินอุดหนุนอื่น ๆ (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ) (เงินอุดหนุนจาก อบต.) 

 
228,874.20 

1,500.00 
0.00 

10,290.00 
0.00 

160,518.31 
        19,324.92

 0.00 
0.00 

6,000.00 
0.00 

168.88 
0.00 
0.00 
0.00 

190.49 
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ 427,379.73 



โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 

 

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ  
เงินรายได้แผ่นดิน 
      ประเภท .....................ดอกเบ้ียเงินอุดหนุน...................................... 

 
               512.93 

รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ  
เงินนอกงบประมาณ 
      ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
      ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 
      ประเภทเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      ประเภทเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน 
      ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
      ประเภทเงินระดมทรัพยากร (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
      ประเภทเงินทุนการศึกษา 
      ประเภทเงินประกันสัญญา 
      ประเภทเงินประกันสังคม 
      ประเภทเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ประเภทเงินกองทุนกู้ยืม 
      ประเภทเงินลูกเสือ 
      ประเภทเงินยุวกาชาด 
      ประเภทเงินอุดหนุนอื่น ๆ (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ)  

 
332,237.55 

1,500.00 
0.00 

10,290.00 
11,660.00 

184,838.31        
19,324.92

 0.00 
0.00 

6,000.00 
0.00 

37.38 
0.00 
0.00 
0.00 

2,190.49 
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ 568,591.58 



โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 

 

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ  
เงินรายได้แผ่นดิน 
      ประเภท .....................ดอกเบ้ียเงินอุดหนุน...................................... 

 
                 

รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ  
เงินนอกงบประมาณ 
      ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
      ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 
      ประเภทเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      ประเภทเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน 
      ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
      ประเภทเงินระดมทรัพยากร (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
      ประเภทเงินทุนการศึกษา 
      ประเภทเงินประกันสัญญา 
      ประเภทเงินประกันสังคม 
      ประเภทเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ประเภทเงินกองทุนกู้ยืม 
      ประเภทเงินลูกเสือ 
      ประเภทเงินยุวกาชาด 
      ประเภทเงินอุดหนุนอื่น ๆ (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ)  

 
283,237.49 

1,500.00 
0.00 

10,290.00 
11,660.00 

149,358.31        
19,324.92

 0.00 
0.00 

6,000.00 
0.00 

125.56 
0.00 
0.00 
0.00 

2,190.49 
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ 483,686.77 



โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 
      ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการท่ี..........-..............หมวด.........-........ 

 

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ  
เงินรายได้แผ่นดิน 
      ประเภท .....................ดอกเบ้ียเงินอุดหนุน...................................... 

 
                 

รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ  
เงินนอกงบประมาณ 
      ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      ประเภทเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
      ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 
      ประเภทเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      ประเภทเงินค่าอุปกรณ์นักเรียน 
      ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
      ประเภทเงินระดมทรัพยากร (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 
      ประเภทเงินทุนการศึกษา 
      ประเภทเงินประกันสัญญา 
      ประเภทเงินประกันสังคม 
      ประเภทเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
      ประเภทเงินกองทุนกู้ยืม 
      ประเภทเงินลูกเสือ 
      ประเภทเงินยุวกาชาด 
      ประเภทเงินอุดหนุนอื่น ๆ (เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ)  

 
158,911.02 
115,500.00 

0.00 
10,290.00 
11,660.00 

118,703.23 
19,980.00

 0.00 
0.00 

6,000.00 
0.00 

734.38 
0.00 
0.00 
0.00 

5,190.49 
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ 446,969.12 


