
คําชี้แจง 

การรายงาน 
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2560 

สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ในปงบประมาณ 2559  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานขอมูลรายรับ-รายจาย ของโรงเรียนทางเว็บไซด จํานวน 2 ครั้ง เพื่อนําไปใช
ประโยชนสําหรับการบริหารงบประมาณ  
 ใน ป ง บป ระม าณ  2560 สํ า นั ก ง าน คณะกรรม กา รก า รศึ กษ า ขั้ น พ้ืน ฐ า น  แล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดดําเนินการปรับปรุงแบบรายงานขอมูล เว็บไซต คําชี้แจงและชองทางการ
สื่อสาร มีสาระสําคัญ ดังนี้  
 1. แบบรายงานขอมูล ยังคงมี 5 สวนเหมือนเดิม แตเพ่ิมรายการท่ีโรงเรียนสวนใหญปฏิบัติ
เพื่อใหสะดวกในการบันทึกในโปรแกรม ดังนี้ 
  1.1 สวนท่ี 1 แยกเปน 2 ประเด็น คือ ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และขอมูลบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานจริง ปงบประมาณ 2560 
  1.2 สวนท่ี 2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เม่ือโรงเรียนบันทึก
แลว ระบบจะเชื่อมโยงไปยังขอ 1 ของสวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน จึงขอใหโรงเรียนตรวจสอบกับจํานวนเงิน
คงเหลิอประจําวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559ที่สงไป สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  1.3 สวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 ไดเพ่ิมรายการกรอกใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติดานบัญชีและทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของโรงเรียน และกรณีที่มีจํานวนเงินรายรับเทากับ
รายจาย ระบบจะเชื่อมโยงไปยังไปยังสวนที่ 4 ดานรายจายเอง เชน งบบุคลากร คาจางครูและบุคลากร เปน
ตน (รายละเอียดการเชื่อมโยงจะปรากฏในคําชี้แจงการเก็บขอมูล) 
  1.4 สวนท่ี 4 รายจายของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 เพิ่ม ชองเงินนอกงบประมาณ 
เปน 2 ชอง คือโครงการเรียนฟรี และอ่ืนๆ เพ่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะนําไปใช
ประโยชน (นําไปวิเคราะหคาใชจายรายหัวที่เหมาะสมใหโรงเรยีน) รวมท้ังเพิ่มชองเงนิรายไดแผนดิน 
  1.5 สวนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ ปงบประมาณ 2560 
 2. เว็บไซตการบันทึกขอมูล ไดปรบัปรงุโปรแกรมที่ใหโรงเรียนบันทึกผาน  
http://e-budget.jobobec.in.th ใหสอดคลองกับแบบรายงาน ปงบประมาณ 2560 พรอมไดจัดทําคูมือการ
บันทึกขอมูลใหโรงเรียนไดศึกษาดวย 
 3. คําชี้แจง ไดปรับปรุงคําอธิบายใหละเอียดมากขึ้น สอดคลองกับรายการของแบบรายงาน
ทั้ง 5 สวน 
 4. ชองทางการสื่อสาร เมื่อโรงเรียนมีปญหาในการบันทึกขอมูลและการใชเว็บไซต สามารถ
สอบถามไดทางโทรศพัท e-mail หรือ www.facebook.com/neaobec ดูรายละเอียดไดในใบปะหนา 
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ขั้นตอนการบันทึกขอมูล 
 1. การรายงานขอมูลปงบประมาณ 2560 มีแบบรายงานท้ังหมด 5 แบบ (ขอมูลพ้ืนฐาน 
จํานวนบุคลากร รายรับ รายจาย และเงินคงเหลือของโรงเรียน ใหรายงานขอมูล 2 ครั้ง คือ 
  ค ร้ัง ท่ี 1 ชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 รายงานภายใน วันที่  31 
พฤษภาคม 2560 
  คร้ังที่ 2 ชวงเวลา 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 รายงานภายใน วันที่ 15 
ตุลาคม 2560 
 2. โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาคูมือ แบบรายงาน เว็บไซตการรายงาน และคําชี้แจงการบันทึกขอมูล 
  2.2 กรอกขอมูลทั้ง 5 สวน ในแบบฯ พรอมตรวจสอบความถูกตองและครบถวน 
  2.3 นําขอมูลจากจากแบบฯ มาบันทึกในเว็บไซต http://e-budget.jobobec.in.th 
  2.4 พิมพขอมูลที่บันทึกจากเว็บไซต ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนอีกครั้ง กรณีที่
ไมถูกตองและครบถวนใหแกไขในระบบใหเรียบรอย หากถูกตองแลวเก็บไวใชประโยชน 
 ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดใหโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานขอมูลรายรับ-รายจาย ของโรงเรียนทางเว็บไซด จํานวน 2 ครั้ง เพื่อนําไปใช
ประโยชนสําหรับการบริหารงบประมาณ  
 

คาํชี้แจงการบันทึกขอมูล 
 
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปงบประมาณ 2560 
  1.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
   (1) โรงเรียนกรอก รหัสโรงเรียน ชื่อผูกรอกแบบรายงาน และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่
ชื่อผูกรอกแบบรายงาน และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ (ท่ีสามารถติดตอได) สําหรับการประสานงานกรณีท่ีขอมูล
มีความคลาดเคลื่อน 
   - รหัสโรงเรียน หมายถึง per_code โรงเรียน 6 หลัก โรงเรียนสามารถดูไดจากบัญชี
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (2) ผูกรอกขอมูล ตรวจสอบชื่อโรงเรียนใหถูกตอง และยืนยัน เพ่ือปองกันการบันทึก
ขอมูลผิดโรงเรียน 
  1.2 ขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปงบประมาณ 2560 
   จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  หมายถึง จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
ในโรงเรียน (นับบุคลากรที่มาชวยปฏิบัติราชการ แตไมนับที่ไปชวยปฏิบัติราชการที่อ่ืน) จําแนกตามรายการ/
ตําแหนง/ประเภท 
   ครั้งที ่1 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  
   ครั้งที ่2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จําแนกเปนประเภท ดังนี้ 
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  1. ผูอํานวยการโรงเรียน หมายถึง จํานวนผูบริหารโรงเรียนกรอก 1 หรือ กรณีท่ีเปน
ตําแหนงวางกรอก 0 กรณีโรงเรยีนสาขาใหนับที่โรงเรยีนหลัก 
  2. รองผูอํานวยการโรงเรียน หมายถึง จํานวนรองผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานจริง 
จํานวน 0 – 4 คน 
  3. คร ูหมายถึง จํานวนครูผูสอนที่ปฏิบัติงานจรงิไมนับครทูี่ไปชวยราชการทุกกรณี 
  4. ครูมาชวยราชการ หมายถึง จํานวนครูที่มาชวยราชการจากโรงเรียนอื่น หากมีครูมา
ชวยราชการจะตองนําเงินเดือนมาคํานวณรวมกับเงินเดือนของครูในโรงเรยีนดวย 
  5. และ 6. ครูอัตราจาง หมายถึง จํานวนครูอัตราจางท้ังหมดท่ีจางดวยเงินงบประมาณ
และจากแหลงอ่ืน ๆ เชน ครูอัตราจางขั้นวิกฤติ ครูอัตราจางรายเดือน ครูอัตราจางที่จางจากเงินรายได
สถานศึกษา เงินบริจาค หรือเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน เปนตน 
  7. พนักงานราชการ (ครู) หมายถึง จํานวนพนักงานราชการในตําแหนงครูผูสอนเทานั้น
เชน พนักงานราชการ (ครูผูสอน) พนักงานราชการ (ทดแทนครูท่ีขอยาย) พนักงานราชการ (วิทยากรอิสลาม) 
เปนตน 
  8. พนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู) หมายถึง จํานวนพนักงานราชการที่ไมใชตําแหนง
ครูผูสอน เชน พนกังานราชการ (ครธุูรการ), พนักงานราชการ (ชางครุภัณฑ) เปนตน 
  9. ครูธุรการโครงการคืนครูใหนักเรียน หมายถึง จํานวนธุรการโครงการคืนครูใหนักเรียน 
ในกรณีท่ีธุรการ 1 คน ปฏิบัติหนาที่มากกวา 1 โรงเรียน ใหนําจํานวนโรงเรียนมาหารกอน เชน ปฏิบัติหนาที่ 2 
โรงเรยีน กรอก 0.50 หรือ ปฏิบัติหนาที่ 3 โรงเรียน กรอก 0.33 เปนตน 
  10. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) หมายถึง จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
  11. นักการภารโรง หมายถึง จํานวนนักการภารโรงที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เชน 
ลูกจางประจําหรือลูกจางรายเดือน หรือจางเหมาบริการรายเดือน เปนตน 
  12. พนักงานขับรถ หมายถึง จํานวนพนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีน 
  13. ชางไฟฟา ชางไม ชางครุภัณฑ ชางอื่น ๆ หมายถึง จํานวนชางประเภทตาง ๆ ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
  14. เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ หมายถึง จํานวนผูปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการ 
เชน Lab Boy เปนตน 
  15. พี่เลี้ยงเด็กพิการ หมายถึง จํานวนพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทําหนาที่ผูชวยครูจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนพิการ 
  16. อ่ืน ๆ หมายถึง จํานวนผูปฏิบัติงานอื่น นอกเหนือ ขอ 1-15 เชน บรรณารักษแมบาน 
พยาบาล และยาม เปนตน 
 อนึ่ง การนับจํานวนบุคลากรใหที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน /10
มิถุนายน (ยกเวนวิทยากรบุคคลภายนอกที่จางรายชั่วโมง) ขอสังเกต เม่ือโรงเรียนกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ให
ตรวจสอบจํานวนบุคลากรรวม ควรเทากับจํานวนบุคลากร ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่กําหนด 
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สวนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 รายงานเงินคงเหลือ หมายถึง รายงานเงินคงเหลือของโรงเรียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
เพื่อจะไดทราบจํานวนเงินที่โรงเรียนสามารถใชจายไดในปงบประมาณ 2560 เมื่อโรงเรยีนกรอกแลวเว็บไซตจะ
ทํางานประมวลผลเชื่อมโยงไปสวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ประกอบดวย 
 1. เงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนเบิกจายไดไมหมดใน
ปงบประมาณ 2559 และไดกันเงินไวสําหรับเบิกจายในปงบประมาณ 2560 โดยทั่วไปจะเปนงบลงทุน 
 2. เงินรายไดแผนดินคงเหลือ หมายถึง 
  2.1 คาขายของเบ็ตเตล็ด 
  2.2 คาธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 
  2.3 เงินอุดหนนุท่ัวไปที่เหลือจายเกิน 2 ปงบประมาณ 
  2.4 ดอกเบี้ยเงนิฝากฯ 
  2.5 อื่นๆ 
 3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับอนุญาต
ใหใชได จากทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้ 
  3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ป (โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ประกอบดวย  
   (1) รายหัว  
   (2) คาหนังสือเรียน 
   (3) คาอุปกรณการเรียน 
   (4) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
   (5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
   (6) ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน และ  
   (7) คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน  
  โดยโรงเรียนสามารถกรอกจํานวนเงินที่คงเหลืออยูในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทตาง ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
  3.2 เงินอุดหนนุท่ัวไป (นอกเหนือจาก ขอ 3.1) ประกอบดวย  
   คาอาหารกลางวัน (ไดรับการสนับสนุนจาก อปท.) และ 
   เงินอุดหนุนทั่วไป อื่นๆ คงเหลือ เชน ทุนการศึกษาโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต, เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน (ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน), เงินอุดหนุนทุนการศึกษา, คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปน
ตน 
  3.3 - 3.11 หมายถึง เงินนอกงบประมาณคงเหลือ จากทะเบียนคุมเงินอกงบประมาณ
ประเภทตางๆตามรายการในขอ 3.3 ถึง 3.11ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
  3.12 อื่น ๆ หมายถึง เงินนอกงบประมาณคงเหลือจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทตาง ๆ (นอกเหนือจากจากรายการขอ 3.1-3.11) รวมกัน 
 4. เงินอื่น ๆ คงเหลือ หมายถึง เงินคงเหลือ นอกจากขอ 1, 2 และ 3 
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สวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 
 รายรับของโรงเรียน หมายถึง จํานวนงบประมาณ/เงินที่โรงเรียนไดรับจากทุกแหลงและ
โรงเรียนไดบันทึกรายการรับในบัญชีหรือทะเบียนคุมเงิน หรือเอกสารอ่ืน (ไมรวมสิ่งของที่โรงเรียนไดรับ เชน
อาหารเสริม(นม), อาคารเรียน หรือ โตะ - เกาอ้ี เปนตน เพ่ือสะทอนรายรับจริงของโรงเรียนจากแหลงตาง ๆ 
ที่โรงเรียนนํามาใชจายเพ่ือการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย  
 1. งบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณท่ีผานมาท่ีผานมา หมายถึง งบประมาณหรือเงิน
คงเหลือทุกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนสามารถสามารถจายไดในปงบประมาณ 2560 (ขอ
นี้โรงเรียนไมตองกรอกเว็บไซตจะเชื่อมโยงมาใหจากสวนที่ 2 โดยอัตโนมัติ) 
 2. งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนไดรับจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึษา ไดแก งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร, งบดําเนนิงาน และงบลงทุน ดังนี้ 
  2.1 งบเงินอุดหนนุ โครงการเรียนฟรี หรือโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรีที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียนโดยตรง จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย  
   (1) รายหัว 
   (2) คาหนังสือเรียน 
   (3) คาอุปกรณการเรียน 
   (4) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
   (5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
   (6) ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน และ  
   (7) คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน 
  2.2 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนท่ัวไป นอกเหนือจาก 2.1) เชน เงินอุดหนุนคาอาหาร
นักเรียนประจํา (กรณีโรงเรียนสังกัด สศศ.) ทุนการศึกษาโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต, เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน (ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน), เงิน
อุดหนุนทุนการศึกษา, คาใชจายในการจัดการศึกษาสาํหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปนตน 
  2.3 งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือนและคาจางประจํา คาตอบแทนพนักงานราชการ และ
เงินที่จายควบเงนิเดือน ดังนี้ 
   - เงินเดือน เชน เงินเดือนของ ผอ.โรงเรียน, รอง ผอ.โรงเรียน, ขาราชการครู (รวม
ขาราชการครูที่มาชวยราชการ เปนตน 
   - คาจางประจํา เชน คาจางประจํานักการภารโรง เปนตน 
   - คาตอบแทนพนักงานราชการ เชน คาตอบแทนพนักงานราชการ (ครู) และ
คาตอบแทนพนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู) เปนตน 
   - เงินอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, เงิน
คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร. ), เงินเบ้ียกันดาร (บก.), เงินพ.ค.ศ.
,เงิน ส.ป.พ., พ.ต.ก. และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา เปนตน กรณีที่ไดรับเงินวิทยฐานะ
หรอืเงินอ่ืนที่เกี่ยวของกับงบบุคลากรตกเบิกใหกรอกเพ่ิมดวย 
   กรณีที่บุคลากรมีการยาย/บรรจุ ระหวางชวงเวลาการจัดเก็บขอมูล ใหกรอกจํานวน
เงินตามจํานวนที่รับในระหวางที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรยีน 
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  2.4 งบดําเนินงาน หมายถึง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ท่ี
โรงเรียนไดรับจัดสรรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนไดจัดสง เอกสารเบิกจายกับ
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หรือที่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเบิกแทนใหโรงเรียน ดังน้ี 
   (1)  คาจ างครูและบุคลากร หมายถึง คาจางครูและบุคลากรที่  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จัดสรรอัตราใหโรงเรียน (สวนใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาทําหนาที่เบิกจายแทนโรงเรียน หรือโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิกดําเนินการเบิกเอง) ลักษณะ
ทําสัญญาจางรายเดือน เชน ครูอัตราจางข้ันวิกฤติครสูาขาขาดแคลน คาจางครู/บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ / โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ธุรการ
โครงการคืนครูใหนักเรียน คาจางนักการภารโรงทดแทนอัตราเกษียณ วิชาชีพทองถ่ิน /ผูเชี่ยวชาญกีฬา เปน
ตน ยกเวนคาจางธุรการโครงการคืนครูใหนักเรียนและคาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ที่ใหกรอกใน (2) และ (3) 
   (2) คาจางธุรการโรงการคืนครูใหนักเรียน หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่ธุรการแทน
ครู กรณีที่ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 1 โรงเรียนใหนําจํานวนโรงเรียนหารกอน เชนปฏิบัติหนาที่ 2 โรงเรียน ใหนํา
เงินเดือนหารดวย 2 กอน เปนตน 
   (3) คาจางเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ 
   (4) คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ หมายถึง พี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทําหนาที่ผูชวยครูจัดการ
เรียนรูสําหรับนักเรียนพิการ 
   (5) คาตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน หมายถึง จํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการ/ลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกลถึงขั้นสูงของระดับตําแหนง 
   (6) คาตอบแทนวิทยากร/ครผููสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง คาตอบแทนวิทยากรสอน
ศาสนาอิสลามศกึษารายชั่วโมง 
   (7) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางท่ี
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 
   (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินท่ีนายจางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/
โรงเรยีนนําสงเขากองทุนประกันสังคม 
   (9) คาเชาบาน หมายถึง คาตอบแทนซึ่งทางราชการจายใหกับขาราชการท่ีมีสิทธเบิก
คาเชาบาน/เชาซื้อ ไดตามระเบียบ 
   (10) คาซอมแซมครุภัณฑ หมายถึง คาซอมแซมครุภัณฑ ที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จัดสรรใหโรงเรียนสําหรับซอมแซมครภุัณฑที่ชํารุด 
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   (11) สําหรับดําเนินการตาง ๆ หมายถึง งบดําเนินงานที่โรงเรียนไดรับจัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา นอกเหนือจาก (1) - (10) เชน คาพาหนะนักเรียน, คาเชาท่ีดิน, คาซอมแซมสิ่งกอสราง, 
คาซอมรถจักรยาน, คาติดตั้งและซอมแซมระบบไฟฟา ประปา, คาหนังสือหองสมุด, คาบํารุงศูนยกีฬา คาวัสดุ
คาอาหารทําการนอกเวลา คาสาธารณูปโภค และโครงการตาง ๆ เชนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก เปนตน 
  ***กรณีที่บุคลากรมีการจางระหวางชวงเวลาการจัดเก็บขอมูล ใหกรอกจํานวนเงินตาม
จํานวนที่รับในระหวางที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน*** 
  2.5 งบลงทุน หมายถึง คาครุภัณฑ และคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
   (1) คาครุภัณฑ หมายถึง งบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับจัดสรร สําหรับจัดซื้อสิ่งของท่ี
โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรมีอายุการใชงานยืนนาน เมื่อชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใชงานได
ดังเดิม 
   (2) คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได รับจัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา สําหรับจัดจางเปนซอมแซมและคากอสราง กรณีที่ไดรับจัดสรรเปนงบรายจายอื่นที่
กําหนดใหเบิกจายในลักษณะงบลงทุนใหกรอกดวย ดังนี้ 
    (2.1) คากอสรางอาคารเรยีน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน 
    (2.2) คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น คา
ปรบัปรุงภูมิทัศน 
 3. เงินท่ีไดรับจากหนวยงานของรัฐอื่น ๆ หมายถึง งบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับจาก จังหวัด 
กลุมจังหวัด โรงเรียนหรือจากหนวยงานของรัฐอื่นที่ไมใช สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือใหโรงเรียน
ดําเนินการตาง ๆ ดังน้ี 
  3.1 คาจางครูและบุคลากร 
  3.2 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอ่ืน ๆ 
  3.3 สําหรับการดําเนินการและจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนรายรับที่นอกเหนือจาก ขอ 3.1 
และ 3.2 
 4. เงินท่ีไดรับจาก อปท. หมายถึง งบประมาณที่โรงเรยีนไดรับจาก เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) หรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เพ่ือใหโรงเรยีนดําเนินการตาง ๆ เปน 
  4.1 คาจางครูและบุคลากร 
  4.2 คาอาหารกลางวัน 
  4.3 สําหรับการดําเนินการตาง ๆ (นอกเหนือจากขอ 4.1 และ4.2) เชน แขงขันกีฬา และ 
จัดงานวันเด็ก เปนตน กรณีท่ีไดรบัมาเปนกลุมโรงเรียนใหนํา จํานวนโรงเรยีนมาหารกอน 
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 5. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับตามกฎหมายที่
กําหนดไมตองนําสงเปนเงินรายไดแผนดินหรือเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บไว ใชจายไดตาม พ.ร.บ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24 (ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป) ประกอบดวย 
  5.1 คาจางครูและบุคลากร 
  5.2 เงินประกันสัญญา 
  5.3 เงินภาษี หัก ณ ที่จาย จากสัญญาซื้อ/จางของโรงเรียน 
  5.4 เงินลูกเสือ 
  5.5 เงินเนตรนารี 
  5.6 เงินยุวกาชาด 
  5.7 สําหรบัดําเนินการตางๆ นอกเหนือจาก ขอ 5.1 - 5.6 
 6. เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เงนิที่โรงเรียนจัดเก็บหรือไดรบัไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มีประเภทตางๆ ประกอบดวย 
  6.1 คาขายของเบ็ดเตล็ด 
  6.2 คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
  6.3 เงินอุดหนนุท่ัวไปที่เหลือจายเกิน 2 ปงบประมาณ 
  6.4 ดอกเบี้ยเงนิฝากฯ 
  6.5 อื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 6.1 - 6.4 
 
สวนที่ 4 รายจายของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 
 รายจายของโรงเรียน หมายถึง รายจายสําหรบัการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 5 ดาน คือ  
 1. ดานการบริหารงานวิชาการ  
 2. ดานการบริหารงานบุคคล 
 3. ดานการบริหารงบประมาณ 
 4. ดานการบริหารท่ัวไป และ 
 5 ดานกิจการนักเรียน  
 โดยใชเงินที่ไดรับจากแหลงตางๆในสวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 ให
โรงเรยีนแยกกรอกรายจายเปน 3 ประเด็น คือ  
 1. เงินงบประมาณ หมายถึง รายจายของโรงเรียนจากเงินท่ีไดรับจัดสรรจากหนวยงานตน
สังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา) และหนวยงานของรัฐอ่ืน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 
ที่กําหนดใหใชจายไดในปงบประมาณนั้นๆ โดยท่ัวไป คือ งบบุคลากร (รายจายเทากับรายรับ) งบดําเนินงาน  
งบลงทุน (โรงเรียนสามารถกันเงินไวเบิกเหลื่อมปได)  
 การเบิกจายโรงเรียนอาจจัดซื้อ จัดจาง แลวตั้งเบิกจายกับกรมบัญชีกลาง หรือสงหลักฐาน
เบิกจายที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เบิกแทนให เชน งบบุคลากร และและคาจางครูหรือบุคลากร เปนตน โรงเรียนสามารถหาขอมูล
สวนหนึ่งไดจากสลิปเงินเดือน หรือทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
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 2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง รายจายที่กฎหมายกําหนดใหไมตองนําสงเปนเงินรายได
แผนดิน หรือเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายได ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502มาตรา 24 เปน
รายจายที่มีขอกําหนดตามประเภทของเงิน เชน เงินอุดหนุนทั่วไป โดยท่ัวไปโรงเรียนสามารถหาขอมูลไดจาก
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 
  2.1 โครงการเรียนฟรี ประกอบดวย รายจายจากเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป 
ประเภทรายหัว คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนตาม
ระเบียบ และแนวทางที่กําหนด ในการบริหารงานวิชาการ, งานบุคคล, งบประมาณ, บรหิารทั่วไป และกิจการ
นักเรียน 
  2.2 อ่ืน ๆ ประกอบดวย รายจายจากเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปที่รับจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา นอกจาก ขอ 2.1 และที่ไดรับจาก อปท.เชน คาอาหารกลางวัน คาจางครูและบุคลากร 
และรวมถึงเงินอุดหุนที่ไดรับจากหนวยงานอื่น 
 3. เงนิรายไดแผนดิน หมายถึง เงินที่โรงเรยีนจัดเก็บ หรือไดรบัไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรอืจากนิติกรรมหรือนิติบุคคล และไมมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหโรงเรยีนเก็บไว หรือหักไว
เพื่อจาย 
 
 ขอเสนอแนะการบันทึกขอมูลรายจายของโรงเรียน 
 - กรณีเบิกจาย/จัดซื้อ/จัดจางจากเงินงบประมาณที่ ไดรับการจัดสรรจาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรอกในชอง เงินงบประมาณ 
 - กรณีเบิกจาย/จัดซื้อ/จัดจางจากเงนิอุดหนุนรายหัว โครงการเรียนฟรี กรอกในชอง เงินนอก
งบประมาณ โครงการเรียนฟรี 
 - กรณีเบิกจาย/จัดซื้อ/จัดจางจากเงินรายไดสถานศึกษา, เงินระดมทรัพยากรและอ่ืน ๆ 
กรอกในชอง เงนินอกงบประมาณอ่ืนๆ 
 1. ดานการบริหารงานวิชาการ หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจายเพื่อการจัดการเรียนสอน 
ยกระดับคุณภาพนักเรียน ประกอบดวย 
  1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการประจําป (ไมรวมขอ 1.2-1.7) 
หมายถึง รายจายของโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนใชจายในชวงระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 หนังสือหองสมุด หมายถึง รายจายเพ่ือจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด 
  1.3 หนังสือเรียน หมายถึง รายจายเพ่ือจัดซื้อหนังสือใหนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 
  1.4 อุปกรณการเรียน หมายถึง เงินที่จายใหผูปกครอง/โรงเรียนดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ
ใหนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 
  1.5 เครื่องแบบนักเรียน หมายถึง เงินที่จายใหผูปกครอง/โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องแบบใหนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 
  1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน หมายถึง รายจายที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 4 รายการตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
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  1.7 อื่น ๆ หมายถึง รายจายของโรงเรียนดานการบริหารวิชาการนอกเหนือจาก 
ขอ (1.1) - (1.6) 
  กรณีที่โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป และมีรายการคาหนังสือหองสมุด, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเคร่ืองแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหโรงเรียนแยก
กรอกตามรายการที่กําหนด เน่ืองจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองการทราบยอดรายจาย
จริงในรายการดังกลาวของโรงเรยีน 
 2. ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจายเก่ียวกับบุคลากร โครงการ
พัฒนาบุคลากรฯ และอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  2.1 คาใชจายสําหรับบุคลากร 
   (1) งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน, คาจางประจํา, คาตอบแทนพนักงานราชการ 
และเงินอ่ืนๆที่จายควบพรอมเงินเดือน รายการน้ีเว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.3 จึงขอให
โรงเรยีนตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
   (2) คาจางครูอัตราจางรายเดือน โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หมายถึง ครูอัตราจางท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรใหและทําสัญญาจางรายเดือน
จากงบประมาณโดยทั่วไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จะเบิกจายให เชน ครูอัตราจางขั้นวิกฤติครูสาขาขาดแคลน คาจางครู/บุคลากรปฏิบัติงานใน
โรงเรียนโครงการพระราชดําริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ /โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษาสงเคราะห  
เปนตน รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนท่ี 3 ขอ 2.4(1) 
   (3) คาจางครูอัตราจางรายเดือน โดย อปท. หมายถึง ครูอัตราจางที่ อปท.จัดสรรให
และทําสัญญาจางรายเดือน รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 4.1 
   (4) คาจางครูอัตราจางรายเดือน โดย เงินอ่ืนๆ หมายถึง ครูอัตราจางที่จางจากเงิน
นอกงบประมาณและทําสัญญาจางรายเดือน เชน จากเงินรายไดสถานศึกษา, เงินอุดหนุนรายหัว และเงินจาก
การระดมทรัพยากร เปนตน  
   (5) คาจางธุรการโครงการคืนครูใหนักเรียน หมายถึง คาจางบุคลากรท่ีทําหนาท่ี
ธุรการแทนครู รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจาก สวนท่ี 3 ขอ 2.4(2) 
   (6) คาจางเจาหนาที่หองปฏิบัติการ รายการนีเ้ว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 
3 ขอ 2.4(3) 
   (7) คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการท่ีทําหนาท่ีผูชวยครูจัดการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนพิการ รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(4) 
   (8) คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายชั่วโมง หมายถึง คาตอบแทนวิทยากร
บุคคลภายนอกรายชั่วโมง 
   (9) คาจางบุคลากรอื่น ๆ หมายถึง หมายถึง การจางบุคลากรนอกจาก (2 )- (8) ที่ทํา
สัญญาจางรายเดือน เชน บรรณารักษ, พยาบาล, แมบาน, แมครัว, พนักงานทําความสะอาด, คนงานดูแลสวน, 
พนักงานดูแลหอพัก เปนตน 
   (10) คาตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น หมายถึง จํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับขาราชการ/ลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกลถึงขั้นสูงของระดับตําแหนง รายการนี้
เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(5) 
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   (11) คาตอบแทนวิทยากร/ครูผูสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง คาตอบแทนวิทยากร
สอนศาสนาอิสลามศึกษารายชั่วโมง รายการนีเ้ว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(6) 
   (12) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(7) 
   (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินสมทบกองทุนประกันสังคมท่ี
นายจางเปนผูจาย เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, อปท. และโรงเรียน เปนตน รายการน้ี
ในสวนที่จายจากงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 
ขอ 2.4(8) แตหากจายจากงบอื่นใหกรอกตามที่จายจริง 
   (14) คาเชาบาน หมายถึง คาตอบแทนซึ่งทางราชการจายใหกับขาราชการที่มีสิทธ
เบิกคาเชาบาน/เชาซื้อ ไดตามระเบียบ รายการนีเ้ว็บไซตจะทาํการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(9) 
  2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง รายจายของโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนใชจายในชวงระยะเวลาที่กําหนด  
  2.3 อื่น ๆ หมายถึง รายจายอื่นของโรงเรยีนดานบริหารงานบุคคล นอกเหนือจาก 
ขอ 2.1 และ 2.2 
 3. ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจาย ดานครุภัณฑ และอาคาร
สถานที่ทั้งที่เปนเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 
  3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง งบประมาณ/เงินท่ีโรงเรียนจายเพ่ือเปนคาจัดหาครุภัณฑ 
  3.2 คาซอมแซมครุภัณฑ หมายถึง โรงเรียนจายเพื่อซอมแซมครุภัณฑใหอยูในสภาพดี 
พรอมใชงาน 
  3.3 คากอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน หมายถึง โรงเรียนจายเพื่อ
เปนคากอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบเชน อาคารอเนกประสงค, สวมและสนามกีฬา เปนตน และ
สิ่งกอสรางอ่ืน เชน ร้ัว และถนน เปนตน 
  3.4 คาปรับปรุง/ซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น ปรับปรุง 
ภูมิทัศน 
  3.5 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง รายจายของ
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรยีนใชจายในชวงระยะเวลาที่กําหนด  
  3.6 อื่น ๆ หมายถึง รายจายอ่ืนของโรงเรียนดานการบริหารงบประมาณ นอกเหนือจาก
ขอ 3.1- 3.5 
  4. ดานการบริหารทั่วไป หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจาย สําหรับบริหารงานสํานักงาน
และตามภารกิจบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
  4.1 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายของโรงเรียนในเรื่องของ (1) คาไฟฟา, (2) คา
น้ําประปา, (3) คาโทรศพัท, (4) คาไปรษณียและโทรเลขและ (5) คาอินเทอรเน็ต 
  4.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/กาชเชื้อเพลิง 
  4.3 คาเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ รวมคาจางเหมาบริการและคาชดเชยน้ํามัน ไมรวม
การเบิกจาย ณ จุดอบอบรมเนื่องจากไมผานระบบบัญชีของโรงเรียน 
  4.4 คาวัสดุ 
  4.5 คาใชจายกิจกรรมความสัมพันธชุมชน 



 
 

 
 

 
  ผูใชสามารถเขาสูเว็บไซตโดยใช Google chome ที่ http://e-budget.jobobec.in.th โดย
คลิกเมนูคําสั่ง สําหรับสถานศึกษา 

 
 

ใช รหัส per_code ซึ่งเปนเลข 6 หลักของแตละโรงเรียนเปนทั้ง Username และ Password และเลอืก
ปงบประมาณเปน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวคลิกปุมคําสั่งเขาสูระบบ 

 
เมื่อเขาสูเว็บไซตสําเร็จจะแสดงหนาการตรวจสอบชื่อโรงเรียน เพ่ือยืนยันการใชงาน ดังภาพดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขาสูเว็บไซต 
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  เมื่อยืนยันความถูกตองของโรงเรยีนที่จะดําเนินการ เว็บไซตจะเขาสูหนาหลักการทํางาน   
ดังภาพดานลาง 

  
  ใหผูใชคลิกปุมคําสั่ง ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซตจะเขาสูหนาหลักของการ
ทํางานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

เมนูการทํางานครั้งที่ 1 ใหโรงเรียนปอนขอมูลท้ัง 5 สวน 
  แถบสีแดงใตปุมคําสั่ง สวนที่ 1 - สวนที่ 4 จะเปลี่ยนเปนท่ีเขียวเมื่อผูใชปอนขอมูลและบันทึก
เขาสูระบบเรียบรอย 
  แถบสีแดงใตปุมคําสั่ง สวนที่ 5 จะเปลี่ยนเปนที่เขียวเมื่อผูใชปอนขอมูลและบันทึกเขาสู
ระบบเรยีบรอย โดยที่ขอมูลถูกตองสัมพันธกับสวนท่ี 3 และสวนที่ 4 
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ใตแถบสีแสดงสถานการณรายงานจะมีกรอบขอความแจงใหสถานะรายงานอีกครั้ง 

 
 

โดยขอความจะเปล่ียนไปเม่ือโรงเรียนรายงานขอมูลครบถวนและถูกตอง 

 
 

การบันทึกขอมูล โรงเรียนจะตองบันทึกขอมูลจากสวนที่ 1 ไปตามลําดับไมสามารถกระโดดขามไปยังสวนอื่น
ได แตกรณทีี่ผูใชบันทึกขอมูลสวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 เสร็จเรียบรอย หากกลับไปแกไขในสวนที่ 1 ใหม 
เว็บไซตจะปรับสถานะของการรายงานในสวนท่ี 3 เปนยังไมรายงานโดยอัตโนมัติ เน่ืองขอมูลทั้ง 2 สวนมี
ความสัมพันธกัน และกรุณาศึกษาคําอธิบายการเก็บขอมูล ประกอบการรายงาน 
 
 
  

 
   

เมื่อผูใชเขามาทํางานในสวนที่ 1 เว็บไซตจะแสดงขอมูลของสวนที่ 1 ดังภาพ 

 
 

การบันทึกขอมูล : สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
ปงบประมาณ 2560 
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  ใหผูใชคลิกปุมคําสัง่ เพิ่ม/แกไข ครั้งท่ี 1 (เนื่องจากเว็บไซต ไดออกแบบใหการเพิ่มและแกไข
ขอมูลไวในปุมคําสั่งเดยีวกัน) จากนั้นใหปอนขอมูลที่ตองการ เสรจ็แลวคลิกปุมคําสั่ง บันทึกขอมูล เพ่ือบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ  
  

 
 
  ภายหลังการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ เว็บไซตจะเปลี่ยนสถานะของสวนที่ 1 จากสีแดงเปน
เปนสีเขียว 

 
 
 
 

 
 
การบันทึกขอมูลในสวนที่ 2 โดยผูใชคลิกปุมคําสั่ง เพ่ิม/แกไข คร้ังท่ี 1 จากนั้นใหปอนขอมูลที่ตองการ เสร็จ
แลวคลิกปุมคําสั่ง บันทึกขอมูล เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ  
 

การบันทึกขอมูล : สวนท่ี 2 รายงานเงินคงเหลือ 
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  เมื่อผูใชบันทึกขอมูลสวนที่ 2 เรียบรอย เมื่อเขาสูการทํางานในสวนท่ี 3 เว็บไซตจะแสดง
ขอมูลในสวนที่ 3 ขอ 1 งบประมาณคงเหลือจากที่ผานมา เว็บไซตจะนําขอมูลสวนที่ 2 มาสรุปเปนรายรับใน
ขอ 1 นอกจากนี้ในระบบฐานขอมูล ไดบันทึกขอมูลงบประมาณที่ไดรับจาก สพฐ. ในรายการงบเงนิอุดหนุน
โครงการเรยีนฟรี จํานวน 5 รายการไวแลวในขอ 21. ขอยอย (1) – (5) โดยท่ีผูใชไมสามารถแกไขสวนนี้ได 
สังเกตไดจากแถบพ้ืนในรายการนั้นจะเปนสีเขียวออน 
  นอกจากนี้เว็บไซตไดแบงการบันทึกขอมูลในสวนที่ 3 ออกเปน 2 Part โดย Part 1 จะบันทึก
ขอมูลในขอ 2 สําหรับ Part 2 จะบันทึกขอมูลขอ 3 – 6 ซึ่งผูใชจะตองบันทึกขอมูลใน Part 1 กอนจึงจะ
บันทึกขอมูลใน Part 2 ได 

ใหผูใชคลิกปุมคําสั่ง เพิ่ม/แกไข ครั้งท่ี 1 Part 1 จากนั้นใหปอนขอมูลที่ตองการ เสร็จแลว
คลิกปุมคําสั่ง บันทึกขอมูล เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ  

  
จากนั้นใหคลิกปุมคําสั่ง เพิ่ม/แกไข ครั้งที่ 1 Part 2 เพื่อบันทึกขอมูลในขอ 3 – 6 แลวคลิก

ปุมคาํสั่ง บันทึกขอมูล เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ ถือเปนการสิ้นสุดการปอนขอมูลในสวนที่ 3 

การบันทึกขอมูล : สวนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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  เมื่อผูใชบันทึกขอมูลรายรับในสวนที่ 3 เว็บไซตจะนํารายรับที่เปนรายการรับมากับจายไป
เปนรายการที่ตรงกันกัน (ไดมากับใชจายไปเทากัน)  เชน งบเงนิเดือน งบคาเชาบาน ฯลฯ จากสวนที่ 3 มา
แสดงเปนรายจายใหโดยอัตโนมัติ สังเกตไดจากแถบพื้นในรายการน้ันจะเปนสีเขียวออน 
  นอกจากนี้เว็บไซตไดแบงการบันทึกขอมูลในสวนที่ 4 ออกเปน 3 Part โดย Part 1 จะบันทึก
ขอมูลในขอ 1 และ 2 สําหรับ Part 2 จะบันทึกขอมูลขอ 3 – 4 และ Part 3 จะบันทึกขอมูลขอ 5 – 6 ซึ่งผูใช
จะตองบันทึกขอมูลใน Part 1 กอนจึงจะบันทึกขอมูลใน Part 2 ไดตามลําดับ 
  โดยการปอนรายจาย เว็บไซตจะจําแนกงบประมาณรายจายจากแหลงงบประมาณ ออกเปน 
3 แหลง 
  แหลงที่ 1 เงนิงบประมาณ 
  แหลงที่ 2 เงนินอกงบประมาณ จําแนกเปน 2 แหลงยอย คือ โครงการเรียนฟรี กับเงิน
อุดหนุนอื่น 
  แหลงที่ 3 เงนิรายไดแผนดิน ซึ่งจะใชตอบเฉพาะขอ 6 เทาน้ัน 
  สําหรับการดําเนนิการปอนและบันทึกขอมูลดําเนินการเชนเดียวกับสวนที่ 3 
  

 
 
 
 
 

การบันทึกขอมูล : สวนท่ี 4 รายจายของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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  สวนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ เปนสวนท่ีผูใชตองจําแนกรายการเงินคงเหลือใหมีความ
สอดคลองกับสวนท่ี 3 และสวนท่ี 4) ยอดงบประมาณคงเหลือในสวนที่ 5 จะตองเทากับสวนที่ 3 – สวนท่ี 4 
ซึ่งเว็บไซตไดแสดงยอดเงินคงเหลือจากสวนที่ 3 – สวนท่ี 4 ไวดานลางของสวนท่ี 5 แลว โดยเว็บไซต ได
คํานวณเงินคงเหลือไวใหในหลายรายการ ใหผูใชบันทึกขอมูลในขอที่เว็บไซตไมสามารถคํานวณได

 

 

 

 
 
 

การบันทึกขอมูล : สวนท่ี 5 รายงานเงินคงเหลือ 
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จากตัวอยาง 
 

 
 

โรงเรียนมีรายรับ 11,595,800.00 บาท 
โรงเรียนมีรายจาย 1,506,000.00 บาท 
สรปุ เงินคงเหลือ 10,089,800.00 บาท 
เว็บไซตคํานวณเงินคงเหลือใหแลว 989,800.00 บาท ดังนั้นเว็บไซตไดแจงความเคลื่อนของ

ขอมูลในสวนที่ 5 ไว จํานวน 9,100,000.00 บาท  
วิธีการคือผูใชจะตองบันทึกจํานวนเงนิคงเหลือในสวนที่ 5 ใหมียอดคงเหลือ จํานวน 

10,089,800.00 บาท เมื่อยอดรวมสวนท่ี 5 มีจํานวนเทากับเงนิคงเหลือจากสวนที่ 3 – สวนที่ 4 เว็บไซตจะ
เปลี่ยนสถานะของการรายงานเปน ปอนขอมูลสวนที่ 5 ถูกตอง 
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  เปนการแสดงผลการบันทกึขอมูลที่ผูใชบันทึกขอมูลเขาสูเว็บไซต ซึ่งปุมคําสั่งจะ Active ให
ผูใชคลิกเลือกได เม่ือการบันทึกขอมูล ท้ัง 5 สวนครบถวนและถูกตอง สังเกตจากแถบสีจะเปนสีเขียวทั้ง 6 เมนู
คําสั่ง 

 
 
 
 
  เปนเมนูคําสั่งแสดงผลการบันทึกขอมูลของผูใชในสวนที่ 1 – สวนที่ 5 
 
 

เมนูคําสั่ง : สรุปผล 

เมนูคําสั่ง : แสดงผล 

ผูใชสามารถพิมพรายงานออกทางเคร่ืองพิมพไดโดนคลิกปุมคําสั่ง พิมพรายงาน 
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  4.6 เงินประกันสัญญา 
  4.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จายจากสัญญาจัดซื้อ/จัดจางของโรงเรียน 
  4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  4.9 อื่น ๆ หมายถึง รายอ่ืนๆดานการบริหารทั่วไปที่นอกเหนือจากขอ 4.1 - 4.8 เชน คา
เชาที่ดิน, คาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร, คาใชจายในการบํารุงรกัษาเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
 5. ดานกิจการนักเรียน หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจาย สําหรับสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจนจบหลักสูตร เชน คาใชจายเกี่ยวกับเยี่ยมบาน รับนักเรียน แนะแนว ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ทุนการศึกษา และคาอาหารสําหรับนักเรียนพักนอน 
เปนตน 
  5.1 ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรยีนยากจน (โครงการเรียนฟรี) 
  5.2 คาอาหารสําหรบันักเรยีนประจําพักนอน 
  5.3 คาอาหารกลางวัน 
  5.4 เงินลูกเสือ 
  5.5 เงินเนตรนารี 
  5.6 เงินยุวกาชาด 
  5.7 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําป 
  5.8 อื่น ๆ 
 6. เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เงินที่รงเรียนจัดเก็บ หรือไดรับไวเปนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติบุคคล และไมมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหโรงเรียนเก็บไว หรอืหักไว
เพื่อจาย ประกอบดวย 
  6.1 คาขายของเบ็ดเตล็ด 
  6.2 คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 
  6.3 เงินอุดหนนุท่ัวไปที่เหลือจายเกิน 2 ปงบประมาณ 
  6.4 ดอกเบี้ยเงนิฝาก 
  6.5 อื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 6.1 - 6.4 
 
สวนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ 
 รายงานเงินคงเหลือ หมายถึง รายงานเงินคงเหลือของโรงเรียน ตามรายการที่กําหนด จํานวน 
2 ครั้ง คือ คร้ังที่ 1 เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 สําหรับ
เงินคงเหลือครั้งที่ 2 เมื่อโรงเรียนกรอกขอมูลแลวเสร็จ เว็บไซตจะประมวลผลสงไปยังขอ 1 ของสวนที่ 3 
รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ 2561 โดยอัตโนมัติ รายละเอียดวิธีการกรอกใหศึกษาไดจากสวนที่ 2 
รายงานเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 


