โจทย์สมมุติ
โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม
มีรายละเอียดยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้
เงินงบประมาณ
บาท
เงินรายได้แผ่นดิน
- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน
215.25
บาท
- ค่าขายครุภัณฑ์จากการจาหน่ายพัสดุประจาปี
1,015.00
บาท
รวมเงินรายได้แผ่นดิน
1,230.25 บาท
เงินนอกงบประมาณ
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
358,950.00 บาท
- เงินอุดหนุน (เงินเรียนฟรี 15 ปี)
166,030.00 บาท
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 630.- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,350.- เงินค่าหนังสือเรียน 17,550.- เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 146,500.- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
277,500.00 บาท
- เงินประกันสัญญาของบริษัทร่ารวย ยังไม่นาฝาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
7,500.00 บาท
- เงินค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้านสวยดี
175.25 บาท
- เงินบารุงลูกเสือ
7,500.00 บาท
- เงินบารุงยุวกาชาด
2,500.00 บาท
- เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ (สอร.)
70,000.00 บาท
- เงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินระดมทรัพยากร
475,320.00 บาท
- ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 275,320.- ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 200,000.รวมเงินนอกงบประมาณ
1,365,475.25 บาท
รายการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 มีดังนี้
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 รับเงินสมทบค่าน้า–ค่าไฟผู้ใช้ร่วมกับโรงเรียน 1,520 บาท(บร. 13 ก 4466/1) และนาฝากธนาคารในวันนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นาส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน จานวนเงิน 215.25 บาท และค่าขายครุภัณฑ์จากการจาหน่ายพัสดุ
ประจาปี จานวนเงิน 1,015.- บาท เป็นเงินรายได้แผ่นดิน (บจ. 1/61) ให้ สพม.26 และ นาส่งภาษี หัก ณ ที่
จ่าย ร้านสวยดี ให้กับสรรพากร อ.เมือง จ.มหาสารคาม จานวนเงิน 175.25 บาท (บจ. 2/61)
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายเก่ง ใจดี ขอยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียน จานวนเงิน 42,500.- บาท
(บย. 1/61) จากเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)

- นางสาวยินดี ปรีดา ส่งหลักฐานยืมเงินนานักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานการเรียนรู้ปราสาทหิน
พิมาย จ.นครราชสีมา จานวนเงิน 55,420.- บาท (บย. 2/61) จากเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียน
ฟรี 15 ปี)
- จ่ายเงินค่าวัสดุให้ร้านใจดี จากเงินอุดหนุนรายหัว จานวนเงิน 25,000 บาท (บจ. 3/61) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย
จานวน 233.65 บาท พร้อมกับจัดทาหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จา่ ยให้กับผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐาน (แบบ 4235/1/61)

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 810,960 บาท (บร. 13ก 4466/2) ดังนี้
- เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
255,460.00 บาท
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี) 15 ปี)
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 89,250.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 248,750.00 บาท 338,000.00 บาท
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
217,500.00 บาท
- นายเก่ง ใจดี ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงินที่ 1/61 เป็นใบสาคัญ จานวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 42,500.- บาท (บค. 4/61)

- นางสาวยินดี ปรีดา ส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงินที่ 2/61 เป็นใบสาคัญ จานวน 10 ฉบับเป็นเงิน
55,000.- บาท และเงินสด จานวน 420.- บาท (บจ. 5/61)
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางสาวส่งเสริม คุณธรรม จนท.การเงินของโรงเรียน เบิกเงินเพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นเงิน 89,250 บาท จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี(บค. 6/61)
- รับเงินบริจาคเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จากคุณครูมะลิ สดใส จานวนเงิน 10,000 บาท (บร. 13
ก 4466/3)
- จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ประจาเดือน กันยายน 2560 ดังนี้
- ค่าน้าประปา
จานวน 2,876.35 บาท (บจ. 7/61)
- ค่าไฟฟ้า
จานวน 9,532.54 บาท (บจ. 8/61)
- ค่าอินเตอร์เน็ต
จานวน 1,320.00 บาท (บจ. 9/61)
- จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารเรียน (อาคาร 2) ตามสัญญาจ้างที่ 12/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นเงิน
56,350 บาท ให้แก่ หจก.เอกโท (บจ. 10/61) พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 526.64 บาท (แบบ 4235/2/61)
- รับเงินประกันสัญญา ค่าปรับปรุงโรงอาหาร ตามสัญญาจ้างที่ 1/2561 จาก หจก.นคร เป็นเงิน 4,500 บาท
(บร. 13 ก 4466/3)
- จ่ายเงินค่าจ้างเหมารถพานักเรียนไปทัศนศึกษา จานวน 45,000.- ให้ หจก.บีทรานสปอร์ต (บจ. 11/61)
พร้อมหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย (ตามระเบียบฯ) (แบบ 4235/3/61)
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นาเงินประกันสัญญาฝากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามใบนาฝาก
ที่ 1/2561 เป็นเงิน 12,000 บาท (7,500 + 4,500)
- จ่ายเงินค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้แก่ นายมนัส สมหวัง เป็นเงิน 9,000 บาท (บค. 11/61)
- จ่ายเงินค่าจ้างครูชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ) ให้แก่ Mr.Bobby John เป็นเงิน 35,000 บาท (บค. 11/61)
*************************************

