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กลุ่มนโยบำยและแผน โทร. 054-711328 e-mail:nan1budget62@gmail.com
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ขั้นตอน
การเข้า
สู่ระบบ

เข้าเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th
โดยใช้ Google Chrome

กรอกรหัสโรงเรียน 6 หลัก 
ในช่อง Username และ Password 

เลือก “ส าหรับสถานศึกษา”



กลุ่มนโยบำยและแผน โทร. 054-711328 e-mail:nan1budget62@gmail.com

แบบรายงานแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ
ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน
ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียน
ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ



ข้อมูลพื้นฐาน

1

รายรับเงินคงเหลือ รายจ่าย เงินคงเหลือ

2 3 4 5

1. ข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน
2. ข้อมูลบุคลกรท่ี
ปฏิบัติงานจริง 
ณ วันท่ี 10 พ.ย. 
2562

1. เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี
2. เงินรายได้
แผ่นดินคงเหลือ
3. เงินนอก
งบประมาณคงเหลือ
4. เงินอื่นๆ 
คงเหลือ

1. เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี
2. เงินรายได้
แผ่นดินคงเหลือ
3. เงินนอก
งบประมาณคงเหลือ
4. เงินอื่นๆ 
คงเหลือ

1. เงินงบประมาณ
คงเหลือจากที่ผา่นมา
2. งบประมาณที่ไดร้ับ
จากหน่วยงานต้นสังกดั
3. เงินที่ได้รับจาก
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ
4. เงินที่ได้รับจาก อปท.
5. เงินนอกงบประมาณ
6. เงินรายได้แผ่นดนิ

1. ด้านการบรหิาร
งานวิชาการ
2. ด้านการบรหิาร
งานบุคคล
3. ด้านการบรหิาร
งบประมาณ
4. ด้านการบรหิารทัว่ไป
5. ด้านกิจการนกัเรยีน
6. เงินรายได้แผ่นดนิ

(เงินคงเหลือภาคเรียนท่ีแล้ว + รายรับในภาคเรียนนี้) – รายจ่ายภาคเรียนนี้ = เงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ในภาคเรียนถัดไป

ความเชื่อมโยงของแบบรายงานทั้ง 5 ส่วน



ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
* ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
* ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียน 

1.2 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัตงิานจริง
* ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
* ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563



ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ
1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย

1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.3 อ่ืนๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)

2. เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ เป็นเงินที่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย
2.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
2.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
2.5 อ่ืนๆ



ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ (ต่อ)
3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ เป็นเงินที่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามระเบยีบ
เงินนอกงบประมาณ แล้วมีเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประกอบด้วย 12 ข้อย่อย

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี จ านวน 7 รายการ
3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจาก ข้อ 3.1) จ านวน 4 รายการ
3.3 เงินบ ารุงการศึกษา
3.4 เงินบริจาค
3.5 เงินรายได้สถานศึกษา
3.6 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.
3.7 เงินประกันสัญญา



ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ (ต่อ)
3.8 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน
3.9 เงินลูกเสือ
3.10 เงินเนตรนารี
3.11 เงินยุวกาชาด
3.12 อ่ืนๆ



ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน    ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย
1. งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา 

* ข้อน้ีโรงเรียนไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 2
2. งบประมาณที่ไดร้ับจากหน่วยงานตน้สังกัด (สพฐ./สพท.) ประกอบด้วย

2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี 15 ปี จ านวน 7 รายการ
2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจาก ข้อ 2.1) 
2.3 งบบุคลากร
2.4 งบด าเนินงาน จ านวน 13 รายการ
2.5 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน (ต่อ)
3. เงินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ประกอบด้วย

3.1 รับจากโรงเรียนมารวม โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอ่ืนๆ (กรอกเฉพาะเงินของ
โรงเรียนมารวม โรงเรียนสาขา ไม่ใช่เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรีที่กรอกแล้วในข้อ 2.1)

3.2 ค่าจ้างครู และบุคลากร
3.3 ส าหรับด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2)

4. เงินที่ได้รับจาก อปท.(เทศบาล, อบจ.,อบต.) ประกอบด้วย
4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ที่ได้รับจากท้องถิ่น)
4.2 ค่าอาหารกลางวัน
4.3 ส าหรับด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 4.1 และ 4.2)



ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน (ต่อ)
5. เงินนอกงบประมาณ  เงินที่โรงเรียนได้รับให้ใชจ้่ายในลักษณะเงินนอกงบประมาณ 
(ไม่ใช่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน 10 รายการ ประกอบด้วย

5.1 เงินบ ารุงการศึกษา
5.2 เงินบริจาค
5.3 เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)
5.4 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.
5.5 เงินประกันสัญญา
5.6 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน
5.7 เงินลูกเสือ
5.8 เงินเนตรนารี

5.9 เงินยุวกาชาด
5.10 ส าหรับด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 5.1-5.9)



ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน (ต่อ)
6. เงินรายได้แผ่นดิน  เงินที่โรงเรียนรับไว้เพื่อเตรียมส่งเปน็รายได้แผ่นดินตามระเบียบ 
จ านวน 5 รายการ ประกอบด้วย

6.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ
6.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
6.5 อ่ืนๆ (นอกเหนือจากข้อ 6.1 – 6.4)



ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียน รายจ่ายของโรงเรียน ก าหนดไว้ 3 ประเด็นหลัก คือ

1. จ่ายจากเงินงบประมาณ 
2. จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  ก าหนดไว้ 5 ช่อง คือ

2.1 โครงการเรียนฟรี
2.2 เงินบ ารุงการศึกษา
2.3 เงินบริจาค
2.4 เงินรายได้สถานศึกษา
2.5 อ่ืนๆ 

3. จ่ายจากเงินรายได้แผ่นดิน

โรงเรียนต้องกรอกแหล่งจ่ายให้ตรงช่อง 
ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะประมวลผล

คลาดเคลื่อนได้



ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียน (ต่อ)
รายจ่ายของโรงเรียนแบ่งเปน็ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนด้านคุณภาพผู้เรียน/

จัดการเรียนรู้
2. ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับครู/บคุลากร และการพัฒนาบุคลากร
3. ด้านการบริหารงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าครุภณัฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. ด้านการบริหารทั่วไป  เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรหิารโรงเรียน
5. ด้านกิจการนักเรียน  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียน/กิจกรรม/อาหารกลางวัน
6. เงินรายได้แผ่นดิน   เป็นเงินที่โรงเรียนต้องส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน



ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ (เหมือนกับส่วนที่ 2) ประกอบด้วย
1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลี่อมปี
2. เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ
3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ
4. เงินอ่ืนๆ คงเหลือ



กรณีบันทึกข้อมูลถูกต้อง



กรณีบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง

*  ทบทวนข้อมูลจ ำนวนเงินท่ีกรอกในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ถูกต้องหรือไม่
** ทบทวนส่วนท่ี 4 กรอกรำยจ่ำยตรงช่องแหล่งเงินท่ีจ่ำยหรือไม่



สอบถามเพ่ิมเติม
054-711328

083-5689765

ระบบบัญชี น่ำน 1


