คําชี้แจง
การรายงาน
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2560
สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานขอมูลรายรับ -รายจาย ของโรงเรียนทางเว็บไซด จํานวน 2 ครั้ ง เพื่ อนําไปใช
ประโยชนสําหรับการบริหารงบประมาณ
ใน ป ง บ ป ระ ม า ณ 2560 สํ า นั ก ง าน ค ณ ะ ก รรม ก า ร ก า รศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐา น แ ล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดดําเนินการปรับ ปรุงแบบรายงานขอมูล เว็บ ไซต คําชี้ แจงและชองทางการ
สื่อสาร มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. แบบรายงานขอมูล ยังคงมี 5 สวนเหมือนเดิม แตเพิ่มรายการที่โรงเรียนสวนใหญปฏิบัติ
เพื่อใหสะดวกในการบันทึกในโปรแกรม ดังนี้
1.1 สวนที่ 1 แยกเปน 2 ประเด็น คือ ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน และขอมูลบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริง ปงบประมาณ 2560
1.2 สวนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เมื่อโรงเรียนบันทึก
แลว ระบบจะเชื่อมโยงไปยังขอ 1 ของสวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน จึงขอใหโรงเรียนตรวจสอบกับจํานวนเงิน
คงเหลิ อ ประจํ า วั น ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559ที่ ส ง ไป สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.3 สวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 ไดเพิ่มรายการกรอกใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติดานบัญชีและทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกของโรงเรียน และกรณีที่มีจํานวนเงินรายรับเทากับ
รายจาย ระบบจะเชื่อมโยงไปยังไปยังสวนที่ 4 ดานรายจายเอง เชน งบบุคลากร คาจางครูและบุคลากร เปน
ตน (รายละเอียดการเชื่อมโยงจะปรากฏในคําชี้แจงการเก็บขอมูล)
1.4 สวนที่ 4 รายจายของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 เพิ่ม ชองเงินนอกงบประมาณ
เปน 2 ชอง คือโครงการเรียนฟรี และอื่นๆ เพื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จะนํ าไปใช
ประโยชน (นําไปวิเคราะหคาใชจายรายหัวที่เหมาะสมใหโรงเรียน) รวมทั้งเพิ่มชองเงินรายไดแผนดิน
1.5 สวนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ ปงบประมาณ 2560
2. เว็บไซตการบันทึกขอมูล ไดปรับปรุงโปรแกรมที่ใหโรงเรียนบันทึกผาน
http://e-budget.jobobec.in.th ใหสอดคลองกับแบบรายงาน ปงบประมาณ 2560 พรอมไดจัดทําคูมือการ
บันทึกขอมูลใหโรงเรียนไดศึกษาดวย
3. คําชี้แจง ไดปรับปรุงคําอธิบายใหละเอียดมากขึ้น สอดคลองกับรายการของแบบรายงาน
ทั้ง 5 สวน
4. ชองทางการสื่อสาร เมื่อโรงเรียนมีปญหาในการบันทึกขอมูลและการใชเว็บไซต สามารถ
สอบถามไดทางโทรศัพท e-mail หรือ www.facebook.com/neaobec ดูรายละเอียดไดในใบปะหนา
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ขั้นตอนการบันทึกขอมูล
1. การรายงานขอ มูลปงบประมาณ 2560 มีแบบรายงานทั้งหมด 5 แบบ (ขอมูลพื้ น ฐาน
จํานวนบุคลากร รายรับ รายจาย และเงินคงเหลือของโรงเรียน ใหรายงานขอมูล 2 ครั้ง คือ
ครั้ ง ที่ 1 ช ว งเวลา 1 ตุ ล าคม 2559 - 31 มี น าคม 2560 รายงานภายใน วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2560
ครั้ ง ที่ 2 ช ว งเวลา 1 เมษายน 2560 - 30 กั น ยายน 2560 รายงานภายใน วั น ที่ 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 ตรวจสอบความถูกตองและครบถ วนอีกครั้ง กรณีที่
ไมถูกตองและครบถวนใหแกไขในระบบใหเรียบรอย หากถูกตองแลวเก็บไวใชประโยชน
ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหโรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานขอมูลรายรับ -รายจาย ของโรงเรียนทางเว็บไซด จํานวน 2 ครั้ ง เพื่ อนําไปใช
ประโยชนสําหรับการบริหารงบประมาณ

คําชี้แจงการบันทึกขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนและขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปงบประมาณ 2560
1.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน
(1) โรงเรียนกรอก รหัสโรงเรียน ชื่อผูกรอกแบบรายงาน และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่
ชื่อผูกรอกแบบรายงาน และเบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ (ที่สามารถติดตอได) สําหรับการประสานงานกรณีที่ขอมูล
มีความคลาดเคลื่อน
- รหัสโรงเรียน หมายถึง per_code โรงเรียน 6 หลัก โรงเรียนสามารถดูไดจากบัญชี
จัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจา ยในการจัด การศึกษาตั้ง แตระดับ อนุบ าลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ผูกรอกขอมูล ตรวจสอบชื่อโรงเรียนใหถูกตอง และยืนยัน เพื่อปองกันการบันทึก
ขอมูลผิดโรงเรียน
1.2 ขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปงบประมาณ 2560
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
ในโรงเรียน (นับบุคลากรที่มาชวยปฏิบัติราชการ แตไมนับที่ไปชวยปฏิบัติราชการที่อื่น) จําแนกตามรายการ/
ตําแหนง/ประเภท
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จําแนกเปนประเภท ดังนี้
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1. ผู อํานวยการโรงเรียน หมายถึง จํานวนผูบ ริห ารโรงเรีย นกรอก 1 หรือ กรณีที่เป น
ตําแหนงวางกรอก 0 กรณีโรงเรียนสาขาใหนับที่โรงเรียนหลัก
2. รองผูอํา นวยการโรงเรีย น หมายถึ ง จํา นวนรองผูบ ริหารโรงเรียนที่ ป ฏิบั ติงานจริ ง
จํานวน 0 – 4 คน
3. ครู หมายถึง จํานวนครูผูสอนที่ปฏิบัติงานจริงไมนับครูท่ไี ปชวยราชการทุกกรณี
4. ครูมาชวยราชการ หมายถึง จํานวนครูที่มาชวยราชการจากโรงเรียนอื่น หากมีครูมา
ชวยราชการจะตองนําเงินเดือนมาคํานวณรวมกับเงินเดือนของครูในโรงเรียนดวย
5. และ 6. ครูอัตราจาง หมายถึง จํานวนครูอัตราจางทั้งหมดที่จางดวยเงินงบประมาณ
และจากแหล ง อื่น ๆ เชน ครูอัต ราจางขั้น วิก ฤติ ครูอัตราจา งรายเดือ น ครูอัตราจา งที่จา งจากเงิน รายได
สถานศึกษา เงินบริจาค หรือเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เปนตน
7. พนักงานราชการ (ครู) หมายถึง จํานวนพนักงานราชการในตําแหนงครูผูสอนเทานั้น
เชน พนักงานราชการ (ครูผูสอน) พนักงานราชการ (ทดแทนครูที่ขอยาย) พนักงานราชการ (วิทยากรอิสลาม)
เปนตน
8. พนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู) หมายถึง จํานวนพนักงานราชการที่ไมใชตําแหนง
ครูผูสอน เชน พนักงานราชการ (ครูธุรการ), พนักงานราชการ (ชางครุภัณฑ) เปนตน
9. ครูธุรการโครงการคืนครูใหนักเรียน หมายถึง จํานวนธุรการโครงการคืนครูใหนักเรียน
ในกรณีที่ธุรการ 1 คน ปฏิบัติหนาที่มากกวา 1 โรงเรียน ใหนําจํานวนโรงเรียนมาหารกอน เชน ปฏิบัติหนาที่ 2
โรงเรียน กรอก 0.50 หรือ ปฏิบัติหนาที่ 3 โรงเรียน กรอก 0.33 เปนตน
10. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) หมายถึง จํานวนบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน
11. นั ก การภารโรง หมายถึ ง จํ า นวนนั ก การภารโรงที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย น เช น
ลูกจางประจําหรือลูกจางรายเดือน หรือจางเหมาบริการรายเดือน เปนตน
12. พนักงานขับรถ หมายถึง จํานวนพนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
13. ชา งไฟฟ า ชางไม ชางครุภัณฑ ชางอื่น ๆ หมายถึง จํ า นวนชางประเภทตา ง ๆ ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน
14. เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ หมายถึง จํานวนผูปฏิบัติงานประจําหองปฏิบัติการ
เชน Lab Boy เปนตน
15. พี่เลี้ยงเด็กพิการ หมายถึง จํานวนพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทําหนาที่ผูชวยครูจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนพิการ
16. อื่น ๆ หมายถึง จํานวนผูปฏิบัติงานอื่น นอกเหนือ ขอ 1-15 เชน บรรณารักษแมบาน
พยาบาล และยาม เปนตน
อนึ่ง การนับจํานวนบุคลากรใหที่ป ฏิบัติง านจริงในโรงเรีย น ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน /10
มิถุนายน (ยกเวนวิทยากรบุคคลภายนอกที่จางรายชั่วโมง) ขอสังเกต เมื่อโรงเรียนกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 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 เมื่อโรงเรียนกรอกแลวเว็บไซตจะ
ทํางานประมวลผลเชื่อมโยงไปสวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ประกอบดวย
1. เงิ น กั น ไว เ บิ ก จ า ยเหลื่ อ มป หมายถึ ง งบประมาณที่ โ รงเรี ย นเบิ ก จ า ยได ไ ม ห มดใน
ปงบประมาณ 2559 และไดกันเงินไวสําหรับเบิกจายในปงบประมาณ 2560 โดยทั่วไปจะเปนงบลงทุน
2. เงินรายไดแผนดินคงเหลือ หมายถึง
2.1 คาขายของเบ็ตเตล็ด
2.2 คาธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจายเกิน 2 ปงบประมาณ
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
2.5 อื่นๆ
3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับอนุญาต
ใหใชได จากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ป (โครงการสนั บสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประกอบดวย
(1) รายหัว
(2) คาหนังสือเรียน
(3) คาอุปกรณการเรียน
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน
(5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(6) ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน และ
(7) คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
โดยโรงเรียนสามารถกรอกจํานวนเงินที่คงเหลืออยูในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทตาง ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจาก ขอ 3.1) ประกอบดวย
คาอาหารกลางวัน (ไดรับการสนับสนุนจาก อปท.) และ
เงินอุดหนุนทั่วไป อื่นๆ คงเหลือ เชน ทุนการศึกษาโครงการสานฝนการกีฬาสู ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต, เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน (ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน), เงินอุดหนุนทุนการศึกษา, คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปน
ตน
3.3 - 3.11 หมายถึง เงินนอกงบประมาณคงเหลือ จากทะเบีย นคุมเงิน อกงบประมาณ
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
รายรั บของโรงเรียน หมายถึง จํานวนงบประมาณ/เงินที่ โรงเรี ยนไดรับ จากทุ กแหลง และ
โรงเรียนไดบันทึกรายการรับในบัญชีหรือทะเบียนคุมเงิน หรือเอกสารอื่น (ไมรวมสิ่งของที่โรงเรียนไดรับ เชน
อาหารเสริม(นม), อาคารเรียน หรือ โตะ - เกาอี้ เปนตน เพื่อสะทอนรายรับจริงของโรงเรียนจากแหลงตาง ๆ
ที่โรงเรียนนํามาใชจายเพื่อการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย
1. งบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณที่ผานมาที่ผานมา หมายถึง งบประมาณหรือเงิน
คงเหลือทุกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนสามารถสามารถจายไดในปงบประมาณ 2560 (ขอ
นี้โรงเรียนไมตองกรอกเว็บไซตจะเชื่อมโยงมาใหจากสวนที่ 2 โดยอัตโนมัติ)
2. งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัด หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนไดรับ จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ไดแก งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร, งบดําเนินงาน และงบลงทุน ดังนี้
2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี หรือโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หมายถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น โครงการเรี ย นฟรี ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียนโดยตรง จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย
(1) รายหัว
(2) คาหนังสือเรียน
(3) คาอุปกรณการเรียน
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน
(5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(6) ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน และ
(7) คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
2.2 งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป นอกเหนือจาก 2.1) เชน เงินอุดหนุนคาอาหาร
นักเรียนประจํา (กรณีโรงเรียนสังกัด สศศ.) ทุนการศึกษาโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจัง หวั ด
ชายแดนใต, เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน (ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน), เงิน
อุดหนุนทุนการศึกษา, คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เปนตน
2.3 งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือนและคาจางประจํา คาตอบแทนพนักงานราชการ และ
เงินที่จายควบเงินเดือน ดังนี้
- เงินเดือน เชน เงินเดือนของ ผอ.โรงเรียน, รอง ผอ.โรงเรียน, ขาราชการครู (รวม
ขาราชการครูที่มาชวยราชการ เปนตน
- คาจางประจํา เชน คาจางประจํานักการภารโรง เปนตน
- ค า ตอบแทนพนั ก งานราชการ เช น ค า ตอบแทนพนั ก งานราชการ (ครู ) และ
คาตอบแทนพนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู) เปนตน
- เงิ น อื่ น ที่ จ า ยควบกั บ เงิ น เดื อ น เช น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง , เงิ น วิ ท ยฐานะ, เงิ น
คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร. ), เงินเบี้ยกันดาร (บก.), เงินพ.ค.ศ.
,เงิน ส.ป.พ., พ.ต.ก. และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา เปนตน กรณีที่ไดรับเงินวิทยฐานะ
หรือเงินอื่นที่เกี่ยวของกับงบบุคลากรตกเบิกใหกรอกเพิ่มดวย
กรณีที่บุคลากรมีการยาย/บรรจุ ระหวางชวงเวลาการจัดเก็บขอมูล ใหกรอกจํานวน
เงินตามจํานวนที่รับในระหวางที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน
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2.4 งบดําเนินงาน หมายถึง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณู ป โภค ที่
โรงเรี ย นได รับ จัด สรรจาก สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา/สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และโรงเรี ย นได จั ด ส ง เอกสารเบิ ก จ า ยกั บ
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเบิกแทนใหโรงเรียน ดังนี้
(1) ค า จ า งครู แ ละบุ ค ลากร หมายถึ ง ค า จ า งครู แ ละบุ ค ลากรที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จัดสรรอัตราใหโรงเรียน (สวนใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาทําหนาที่เบิกจายแทนโรงเรียน หรือโรงเรียนที่เปนหนวยเบิกดําเนินการเบิกเอง) ลักษณะ
ทําสัญญาจางรายเดือน เชน ครูอัตราจางขั้นวิกฤติครูสาขาขาดแคลน คาจางครู/บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ / โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ธุรการ
โครงการคืนครูใหนักเรียน คาจางนักการภารโรงทดแทนอัตราเกษียณ วิชาชีพทองถิ่น /ผูเชี่ยวชาญกีฬา เปน
ตน ยกเวนคาจางธุรการโครงการคืนครูใหนักเรียนและคาจางพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่ใหกรอกใน (2) และ (3)
(2) คาจางธุรการโรงการคืนครูใหนักเรียน หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่ธุรการแทน
ครู กรณีที่ปฏิบัติหนาที่มากกวา 1 โรงเรียนใหนําจํานวนโรงเรียนหารกอน เชนปฏิบัติหนาที่ 2 โรงเรียน ใหนํา
เงินเดือนหารดวย 2 กอน เปนตน
(3) คาจางเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
(4) คาจางพี่เลี้ยงเด็กพิก าร หมายถึง พี่เลี้ยงเด็กพิ การที่ทํา หนา ที่ผูช วยครูจัด การ
เรียนรูสําหรับนักเรียนพิการ
(5) คาตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น หมายถึง จํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการ/ลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกลถึงขั้นสูงของระดับตําแหนง
(6) คาตอบแทนวิทยากร/ครูผูสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง คาตอบแทนวิทยากรสอน
ศาสนาอิสลามศึกษารายชั่วโมง
(7) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสํา หรับขา ราชการ พนักงานราชการและลูก จ า งที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินที่นายจางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/
โรงเรียนนําสงเขากองทุนประกันสังคม
(9) คาเชาบาน หมายถึง คาตอบแทนซึ่งทางราชการจายใหกับขาราชการที่มีสิทธเบิก
คาเชาบาน/เชาซื้อ ไดตามระเบียบ
(10) คาซอมแซมครุภัณฑ หมายถึง คาซอมแซมครุภัณฑ ที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดสรรใหโรงเรียนสําหรับซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด
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(11) สําหรับดําเนินการตาง ๆ หมายถึง งบดํา เนินงานที่โรงเรีย นไดรับจัดสรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา นอกเหนือจาก (1) - (10) เชน คาพาหนะนักเรียน, คาเชาที่ดิน, คาซอมแซมสิ่งกอสราง,
คาซอมรถจักรยาน, คาติดตั้งและซอมแซมระบบไฟฟา ประปา, คาหนังสือหองสมุด, คาบํารุงศูนยกีฬา คาวัสดุ
คาอาหารทําการนอกเวลา คาสาธารณูปโภค และโครงการตาง ๆ เชนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก เปนตน
***กรณีที่บุคลากรมีการจางระหวางชวงเวลาการจัดเก็บขอมูล ใหกรอกจํานวนเงิน ตาม
จํานวนที่รับในระหวางที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน***
2.5 งบลงทุน หมายถึง คาครุภัณฑ และคาที่ดินและสิ่งกอสราง
(1) คาครุภัณฑ หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนไดรับจัดสรร สําหรับจัดซื้อสิ่งของที่
โดยสภาพมีลั กษณะคงทนถาวรมีอายุก ารใชงานยืนนาน เมื่อชํา รุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใชงานได
ดังเดิม
(2) ค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง หมายถึ ง งบประมาณที่ โ รงเรี ย นได รั บ จั ด สรรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา สําหรับจัดจางเปนซอมแซมและคาก อสราง กรณีที่ไดรับจัดสรรเปนงบรายจายอื่นที่
กําหนดใหเบิกจายในลักษณะงบลงทุนใหกรอกดวย ดังนี้
(2.1) คากอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น
(2.2) คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรา งอื่น คา
ปรับปรุงภูมิทัศน
3. เงินที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐอื่น ๆ หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนไดรับจาก จังหวัด
กลุ มจังหวัด โรงเรีย นหรื อจากหน วยงานของรัฐอื่น ที่ไมใช สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน/
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา/สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ให โ รงเรี ย น
ดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
3.1 คาจางครูและบุคลากร
3.2 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอื่น ๆ
3.3 สําหรับการดําเนินการและจัดกิจกรรมตาง ๆ เป น รายรับที่น อกเหนื อจาก ขอ 3.1
และ 3.2
4. เงินที่ไดรับจาก อปท. หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนไดรับจาก เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) หรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เพื่อใหโรงเรียนดําเนินการตาง ๆ เปน
4.1 คาจางครูและบุคลากร
4.2 คาอาหารกลางวัน
4.3 สําหรับการดําเนินการตาง ๆ (นอกเหนือจากขอ 4.1 และ4.2) เชน แขงขันกีฬา และ
จัดงานวันเด็ก เปนตน กรณีที่ไดรบั มาเปนกลุมโรงเรียนใหนํา จํานวนโรงเรียนมาหารกอน
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5. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนที่ไดรับตามกฎหมายที่
กํ าหนดไมตองนํา สงเปน เงินรายไดแผนดิน หรือเงินที่ไดรับ อนุญาตให เก็บไว ใชจายไดต าม พ.ร.บ. วิ ธีการ
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 สําหรับดําเนินการตางๆ นอกเหนือจาก ขอ 5.1 - 5.6
6. เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เงินที่โรงเรียนจัดเก็บหรือไดรบั ไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มีประเภทตางๆ ประกอบดวย
6.1 คาขายของเบ็ดเตล็ด
6.2 คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจายเกิน 2 ปงบประมาณ
6.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
6.5 อื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 6.1 - 6.4
สวนที่ 4 รายจายของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560
รายจายของโรงเรียน หมายถึง รายจายสําหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 5 ดาน คือ
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการบริหารงานบุคคล
3. ดานการบริหารงบประมาณ
4. ดานการบริหารทั่วไป และ
5 ดานกิจการนักเรียน
โดยใชเงินที่ไดรับจากแหลงตา งๆในสวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ 2560 ให
โรงเรียนแยกกรอกรายจายเปน 3 ประเด็น คือ
1. เงินงบประมาณ หมายถึง รายจายของโรงเรียนจากเงิน ที่ไดรับ จัดสรรจากหนวยงานตน
สัง กั ด (สํา นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน, สํา นักงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษา, และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) และหนวยงานของรัฐอื่น ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป
ที่กําหนดใหใชจายไดในปงบประมาณนั้นๆ โดยทั่วไป คือ งบบุคลากร (รายจายเทากับรายรับ) งบดําเนินงาน
งบลงทุน (โรงเรียนสามารถกันเงินไวเบิกเหลื่อมปได)
การเบิกจายโรงเรียนอาจจัดซื้อ จัดจาง แลวตั้งเบิกจายกับกรมบัญชีกลาง หรือสงหลักฐาน
เบิกจายที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เบิกแทนให เชน งบบุคลากร และและคาจางครูหรือบุคลากร เปนตน โรงเรียนสามารถหาขอมูล
สวนหนึ่งไดจากสลิปเงินเดือน หรือทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
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2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง รายจายที่กฎหมายกําหนดใหไมตองนําสงเปนเงิน รายได
แผนดิน หรือเงินที่ไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายได ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502มาตรา 24 เปน
รายจายที่มีขอกําหนดตามประเภทของเงิน เชน เงินอุดหนุนทั่วไป โดยทั่วไปโรงเรียนสามารถหาขอมูลไดจาก
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ดังนี้
2.1 โครงการเรียนฟรี ประกอบดวย รายจายจากเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายหัว คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ปจจัยพื้นฐานสํา หรับนั ก เรียนยากจน คาอาหารนัก เรียนประจําพั กนอน เพื่อการบริ หารงานโรงเรี ยนตาม
ระเบียบ และแนวทางที่กําหนด ในการบริหารงานวิชาการ, งานบุคคล, งบประมาณ, บริหารทั่วไป และกิจการ
นักเรียน
2.2 อื่น ๆ ประกอบดวย รายจายจากเงินนอกงบประมาณ เงิน อุดหนุน ทั่ วไปที่รับ จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา นอกจาก ขอ 2.1 และที่ไดรับจาก อปท.เชน คาอาหารกลางวัน คาจางครูและบุคลากร
และรวมถึงเงินอุดหุนที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
3. เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เงินที่โรงเรียนจัดเก็บ หรือไดรบั ไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติบุคคล และไมมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหโรงเรียนเก็บไว หรือหักไว
เพื่อจาย
ขอเสนอแนะการบันทึกขอมูลรายจายของโรงเรียน
- กรณี เ บิ ก จ า ย/จั ด ซื้ อ /จั ด จ า งจากเงิ น งบประมาณที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรจาก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรอกในชอง เงินงบประมาณ
- กรณีเบิกจาย/จัดซื้อ/จัดจางจากเงินอุดหนุนรายหัว โครงการเรียนฟรี กรอกในชอง เงินนอก
งบประมาณ โครงการเรียนฟรี
- กรณีเบิกจ าย/จัดซื้อ /จั ดจางจากเงินรายไดส ถานศึกษา, เงินระดมทรั พยากรและอื่น ๆ
กรอกในชอง เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
1. ดานการบริหารงานวิชาการ หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจายเพื่อการจัดการเรียนสอน
ยกระดับคุณภาพนักเรียน ประกอบดวย
1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการประจําป (ไมรวมขอ 1.2-1.7)
หมายถึง รายจายของโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนใชจายในชวงระยะเวลาที่กําหนด
1.2 หนังสือหองสมุด หมายถึง รายจายเพื่อจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด
1.3 หนังสือเรียน หมายถึง รายจายเพื่อจัดซื้อหนังสือใหนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี
1.4 อุปกรณการเรียน หมายถึง เงินที่จายใหผูปกครอง/โรงเรียนดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ
ใหนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี
1.5 เครื่อ งแบบนั ก เรีย น หมายถึ ง เงินที่จา ยใหผูป กครอง/โรงเรี ยนดํา เนิ น การจัด ซื้ อ
เครื่องแบบใหนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี
1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน หมายถึง รายจายที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 4 รายการตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
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1.7 อื่น ๆ หมายถึง รายจายของโรงเรียนดานการบริหารวิชาการนอกเหนือจาก
ขอ (1.1) - (1.6)
กรณีที่โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป และมีรายการคาหนังสือหองสมุด, คาหนังสือ
เรียน, คา อุปกรณการเรียน, คา เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียน ใหโรงเรียนแยก
กรอกตามรายการที่กําหนด เนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตองการทราบยอดรายจาย
จริงในรายการดังกลาวของโรงเรียน
2. ดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจายเกี่ยวกับบุคลากร โครงการ
พัฒนาบุคลากรฯ และอื่น ๆ ดังนี้
2.1 คาใชจายสําหรับบุคลากร
(1) งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน, คาจางประจํา, คาตอบแทนพนักงานราชการ
และเงินอื่นๆที่จายควบพรอมเงินเดือน รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.3 จึงขอให
โรงเรียนตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
(2) คาจางครูอัตราจางรายเดือน โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง ครูอัตราจางที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรใหและทําสัญญาจางรายเดือน
จากงบประมาณโดยทั่ ว ไป สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา จะเบิกจายให เชน ครูอัตราจางขั้นวิกฤติครูสาขาขาดแคลน คาจางครู/บุคลากรปฏิบัติงานใน
โรงเรียนโครงการพระราชดําริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ /โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เปนตน รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(1)
(3) คาจางครูอัตราจางรายเดือน โดย อปท. หมายถึง ครูอัตราจางที่ อปท.จัดสรรให
และทําสัญญาจางรายเดือน รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 4.1
(4) คาจางครูอัตราจางรายเดือน โดย เงินอื่นๆ หมายถึง ครูอัตราจางที่จางจากเงิน
นอกงบประมาณและทําสัญญาจางรายเดือน เชน จากเงินรายไดสถานศึกษา, เงินอุดหนุนรายหัว และเงินจาก
การระดมทรัพยากร เปนตน
(5) คา จางธุ รการโครงการคืนครูให นัก เรีย น หมายถึง คาจ างบุ ค ลากรที่ ทํา หนา ที่
ธุรการแทนครู รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจาก สวนที่ 3 ขอ 2.4(2)
(6) คาจางเจาหนาที่หองปฏิบัติการ รายการนีเ้ ว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่
3 ขอ 2.4(3)
(7) คาจางพี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทําหนาที่ผูชวยครูจัดการเรียนรูสําหรับ
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) คาตอบแทนพิ เศษเงิน เดื อนเต็ มขั้น หมายถึ ง จํานวนเงิ น ค า ตอบแทนพิ เ ศษ
สําหรั บขาราชการ/ลูกจางประจําที่ไดรับ เงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกลถึงขั้นสูงของระดับตํ าแหนง รายการนี้
เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(5)
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(11) คาตอบแทนวิทยากร/ครูผูสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง คาตอบแทนวิทยากร
สอนศาสนาอิสลามศึกษารายชั่วโมง รายการนีเ้ ว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(6)
(12) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(7)
(13) เงินสมทบกองทุนประกัน สัง คม หมายถึ ง เงิ น สมทบกองทุน ประกั น สัง คมที่
นายจางเปนผูจาย เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อปท. และโรงเรียน เปนตน รายการนี้
ในสวนที่จายจากงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายการนี้เว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3
ขอ 2.4(8) แตหากจายจากงบอื่นใหกรอกตามที่จายจริง
(14) คาเชาบาน หมายถึง คาตอบแทนซึ่งทางราชการจายให กับขาราชการที่มีสิทธ
เบิกคาเชาบาน/เชาซื้อ ไดตามระเบียบ รายการนีเ้ ว็บไซตจะทําการเชื่อมโยงมาจากสวนที่ 3 ขอ 2.4(9)
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง รายจายของโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนใชจายในชวงระยะเวลาที่กําหนด
2.3 อื่น ๆ หมายถึง รายจายอื่นของโรงเรียนดานบริหารงานบุคคล นอกเหนือจาก
ขอ 2.1 และ 2.2
3. ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจาย ดานครุภัณฑ และอาคาร
สถานที่ทั้งที่เปนเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ดังนี้
3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง งบประมาณ/เงินที่โรงเรียนจายเพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑ
3.2 คาซอมแซมครุภัณฑ หมายถึง โรงเรียนจายเพื่อซอมแซมครุภัณฑ ใหอยู ในสภาพดี
พรอมใชงาน
3.3 คากอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น หมายถึง โรงเรียนจายเพื่อ
เปนคากอสรา งอาคารเรี ยน อาคารประกอบเชน อาคารอเนกประสงค, ส วมและสนามกีฬา เปน ตน และ
สิ่งกอสรางอื่น เชน รั้ว และถนน เปนตน
3.4 คาปรับปรุง/ซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่น ปรับปรุง
ภูมิทัศน
3.5 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง รายจายของ
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนใชจายในชวงระยะเวลาที่กําหนด
3.6 อื่น ๆ หมายถึง รายจายอื่นของโรงเรียนดานการบริหารงบประมาณ นอกเหนือจาก
ขอ 3.1- 3.5
4. ดานการบริหารทั่วไป หมายถึง รายจายที่โรงเรียนใชจาย สําหรับบริหารงานสํานักงาน
และตามภารกิจบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
4.1 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายของโรงเรียนในเรื่องของ (1) คาไฟฟา, (2) คา
น้ําประปา, (3) คาโทรศัพท, (4) คาไปรษณียและโทรเลขและ (5) คาอินเทอรเน็ต
4.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/กาชเชื้อเพลิง
4.3 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ รวมคาจางเหมาบริการและคาชดเชยน้ํามัน ไมรวม
การเบิกจาย ณ จุดอบอบรมเนื่องจากไมผานระบบบัญชีของโรงเรียน
4.4 คาวัสดุ
4.5 คาใชจายกิจกรรมความสัมพันธชุมชน
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ใตแถบสีแสดงสถานการณรายงานจะมีกรอบขอความแจงใหสถานะรายงานอีกครั้ง

โดยขอความจะเปลี่ยนไปเมื่อโรงเรียนรายงานขอมูลครบถวนและถูกตอง
การบันทึกขอมูล โรงเรียนจะตองบันทึกขอมูลจากสวนที่ 1 ไปตามลําดับไมสามารถกระโดดขามไปยังสวนอื่น
ได แตกรณีที่ผูใชบันทึกขอมูลสวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 เสร็จเรียบรอย หากกลับไปแกไขในสวนที่ 1 ใหม
เว็บไซตจะปรับสถานะของการรายงานในสวนที่ 3 เปนยังไมรายงานโดยอัตโนมัติ เนื่องขอมูลทั้ง 2 สวนมี
ความสัมพันธกัน และกรุณาศึกษาคําอธิบายการเก็บขอมูล ประกอบการรายงาน

การบันทึกขอมูล : สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
ปงบประมาณ 2560

เมื่อผูใชเขามาทํางานในสวนที่ 1 เว็บไซตจะแสดงขอมูลของสวนที่ 1 ดังภาพ
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ใหผูใชคลิกปุมคําสัง่ เพิ่ม/แกไข ครั้งที่ 1 (เนื่องจากเว็บไซต ไดออกแบบใหการเพิ่มและแกไข
ขอมูลไวในปุมคําสั่งเดียวกัน) จากนั้นใหปอนขอมูลที่ตองการ เสร็จแลวคลิกปุมคําสั่ง บันทึกขอมูล เพื่อบันทึก
ขอมูลเขาสูระบบ

ภายหลังการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ เว็บไซตจะเปลี่ยนสถานะของสวนที่ 1 จากสีแดงเปน
เปนสีเขียว

การบันทึกขอมูล : สวนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ

การบันทึกขอมูลในสวนที่ 2 โดยผูใชคลิกปุมคําสั่ง เพิ่ม/แกไข ครั้งที่ 1 จากนั้นใหปอนขอมูลที่ตองการ เสร็จ
แลวคลิกปุมคําสั่ง บันทึกขอมูล เพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

5

การบันทึกขอมูล : สวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อผูใชบันทึกขอมูลสวนที่ 2 เรียบรอย เมื่อเขาสูการทํางานในสวนที่ 3 เว็บไซตจะแสดง
ขอมูลในสวนที่ 3 ขอ 1 งบประมาณคงเหลือจากที่ผานมา เว็บไซตจะนําขอมูลสวนที่ 2 มาสรุปเปนรายรับใน
ขอ 1 นอกจากนี้ในระบบฐานขอมูล ไดบันทึกขอมูลงบประมาณที่ไดรับจาก สพฐ. ในรายการงบเงินอุดหนุน
โครงการเรียนฟรี จํานวน 5 รายการไวแลวในขอ 21. ขอยอย (1) – (5) โดยที่ผูใชไมสามารถแกไขสวนนี้ได
สังเกตไดจากแถบพื้นในรายการนั้นจะเปนสีเขียวออน
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 ครั้งที่ 1 Part 1 จากนั้นใหปอนขอมูลที่ตองการ เสร็จแลว
คลิกปุมคําสั่ง บันทึกขอมูล เพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

จากนั้นใหคลิกปุมคําสั่ง เพิ่ม/แกไข ครั้งที่ 1 Part 2 เพื่อบันทึกขอมูลในขอ 3 – 6 แลวคลิก
ปุมคําสั่ง บันทึกขอมูล เพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบ ถือเปนการสิ้นสุดการปอนขอมูลในสวนที่ 3

