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ค าน า 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการรายงาน 
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด             
มีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์          
และเป็นการสร้างธรรมาภิบาล ด้านการเงินให้สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีฐานข้อมูลส าคัญในการพัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ          
จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

      

      นางสาวเยาวลักษณ์  อิทธิวราภรณ์กุล 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                        พฤษภาคม  2563 
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ค าช้ีแจง 
การรายงานรายรับ -รายจ่าย และรายงานเงินคงเหลือ ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

❖ค าชี้แจงในการตอบแบบรายงานส าหรับโรงเรียนในสังกัด เนื้อหาของแบบรายงาน แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  
ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  

ส่วนที ่2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  

ส่วนที ่3 รายรับของโรงเรียน  

ส่วนที ่4 รายจ่ายของโรงเรียน  

ส่วนที ่5 รายงานเงินคงเหลือ  
 

❖ก าหนดเวลาการรายงานข้อมูล 
ครั้งที ่1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  
ครั้งที ่2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



2 
การด าเนินการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา       

ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
https://e-budget.jobobec.in.th 

 
ล าดับขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งหนังสือขอความร่วมมือไปยังส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ด าเนินการแจ้งหนังสือให้สถานศึกษาในสังกัด  
  2.1 ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผ่านเว็บไซต์     https://e-

budget.jobobec.in.th 
2.2 แจ้งก าหนดการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 2 ครั้ง ซึ่งส านักงาน   

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะแจ้งวันเปิดระบบให้ด าเนินการ 
- ครั้งที่ 1 ใช้ข้อมูล 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
- ครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

3.  สถานศึกษา รายงานข้อมูลในระบบ  https://e-budget.jobobec.in.th ประกอบด้วยเนื้อหา       
5 ส่วน โดยใช ้user และ password ของแต่ละโรงเรียนเข้ากรอกข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4.  สถานศึกษาต้องบันทึกข้อมูลในส่วนที่ 1 ให้ถูกต้องจึงจะสามารถด าเนินการในส่วนต่อไปได้ 
5.  หากกรณีที่สถานศึกษาบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องท าการแก้ไขข้อมูลโดยย้อนกลับไปท าตั้งแต่

ส่วนที่ 1 ใหม่ และล าดับถัดไปจนถูกต้องและสมบูรณ์ 
6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบ

https://e-budget.jobobec.in.th  
     - หากสถานศึกษาด าเนินการถูกต้องทั้ง 5 ส่วน จะปรากฏเครื่องหมาย   และหากสถานศึกษา

กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะปรากฏเครื่องหมาย และสถานศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะเข้าตรวจสอบการด าเนินการของสถานศึกษา 

เป็นรายโรงอย่างต่อเนื่อง 
8.  ประสานงานติดตามสถานศึกษาที่ด าเนินการล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา

และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านช่องทาง Line , โทรศัพท์ และแจ้งผ่านผู้บริหารการศึกษา 
9.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งเตือนสถานศึกษาที่ไม่ได้ด าเนินการเมื่อใกล้จะปิดระบบ 

 

 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
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❖ ค าชี้แจงการบันทึกข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  

1) โรงเรียนกรอก รหัสโรงเรียน ชื่อผู้กรอกแบบรายงาน และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  

– ชื่อผู้กรอกแบบรายงาน และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่สามารถติดต่อได้) ส าหรับการ
ประสานงานกรณีท่ีข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน  

– รหัสโรงเรียน หมายถึง per_code โรงเรียน 6 หลัก โรงเรียนสามารถดูได้จากบัญชีจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนโครงการขยายโอกาสการเข้าบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ  

2) ผู้กรอกข้อมูล ตรวจสอบชือ่โรงเรียนให้ถูกต้อง และยืนยัน เพ่ือป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดโรงเรียน  

3) ผู้รับรองข้อมูล ระบุชื่อผู้รับรองข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของ ผอ.โรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือรับรองข้อมูลที่โรงเรียนได้รายงานในระบบว่ามีความถูกต้อง  
1.2 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  

จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมดใน (นับบุคลากรที่มา
ช่วยปฏิบัติราชการ ไม่นับที่ไปช่วยปฏิบัติราชการที่อ่ืน) จ าแนกตามรายการ/ต าแหน่ง/ประเภท ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 
10 พฤศจิกายน และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน หมายถึง จ านวนผู้บริหารโรงเรียนกรอก 1 หรือ กรณีท่ีเป็น     

                                                                  ต าแหน่งว่างกรอก 0 (กรณีโรงเรียนสาขาให้นับที่     

                                                                  โรงเรียนหลัก)   

2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน หมายถึง จ านวนรองผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานจริง 

3. คร ู หมายถึง จ านวนครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับครูที่ไป 

                 ช่วยราชการทุกกรณี 

4. ครูมาช่วยราชการ                หมายถึง  จ านวนครูที่มาช่วยราชการจากโรงเรียนอื่น หากมีครู 

                                                                   มาช่วยราชการจะต้องน าเงินเดือนมาค านวณรวมกับ 

    เงินเดือนของครูในโรงเรียนด้วย 

 5. ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณ) หมายถึง จ านวนครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงิน  จ านวนครูอัตราจ้าง 

                                                                 ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.หรือ  

                                                                 สพม. หรือ สพป. เช่น ครูอัตราจ้างข้ันวิกฤติ ครูอัตรา 

                         จ้างรายเดือน   
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6.ครูอัตราจ้าง (เงินจากแหล่งอื่นๆ)หมายถึง จ านวนครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินบ ารุงการศึกษา  

  เงินบริจาค รายได้สถานศึกษา หรือเงินที่ได้รับการ 

  สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่นจากท้องถิ่น เป็นต้น         

 7. พนักงานราชการ (ครู)  หมายถึง จ านวนพนักงานราชการในต าแหน่งครูผู้สอนเท่านั้น      

                                                       เช่น  พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) พนักงานราชการ  

   (ทดแทนครูที่ขอย้าย) พนักงานราชการ (วิทยากร 

   อิสลาม) เป็นต้น 

 8. พนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู) หมายถึง จ านวนพนักงานราชการที่ไม่ใช่ต าแหน่งครูผู้สอน เช่น 

 พนักงานราชการ (ครูธุรการ), พนักงานราชการ     

 (ช่างครุภัณฑ์) เป็นต้น 

9. ครูธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน    หมายถึง จ านวนธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน ในกรณีที่ 

  ธุรการ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 1 โรงเรียน ให้น า 

  จ านวนโรงเรียนมาหารก่อน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ 2  

  โรงเรียน กรอก 0.50 หรือ ปฏิบัติหน้าที่ 3 โรงเรียน  

  กรอก 0.33 เป็นต้น 

10. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)หมายถึง จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงาน 

  ในโรงเรียน (ไม่อนุญาตให้กรอก หากโรงเรียนมี 

  บุคลากรดังกล่าวให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ) 

11. นักการภารโรง หมายถึง จ านวนนักการภารโรงที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เช่น  

  ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างรายเดือน หรือจ้างเหมา 

  บริการ รายเดือน เป็นต้น 

12. พนักงานขับรถ หมายถึง จ านวนพนักงานขับรถท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน 

13. ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ หมายถึง จ านวนช่างประเภทต่างๆท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน 

14. เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ หมายถึง    จ านวนผู้ปฏิบัติงานประจ าห้องปฏิบัติการ เช่น 
   Lab Boy เป็นต้น 

15. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  หมายถึง     จ านวนพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ท าหน้าที่ผู้ช่วยครูจัดการ 
   เรียนรู้ส าหรับนักเรียนพิการ 

16. อ่ืนๆ   หมายถึง     จ านวนผู้ปฏิบัติงานอ่ืน นอกเหนือ ข้อ 1-15 เช่น  
   บรรณารักษ์ แม่บ้าน พยาบาล และยาม เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  

รายงานเงินคงเหลือ หมายถึง รายงานเงินคงเหลือของโรงเรียน ณ วันที่ 30 กันยายน เพ่ือให้ทราบ
จ านวนเงินที่โรงเรียนสามารถใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณถัดไป  เมื่อโรงเรียนกรอกแล้วระบบจะประมวลผล
เชื่อมโยงไปส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน (รวมเป็นจ านวนเงินที่โรงเรียนสามารถใช้จ่ายได้หรือส่งคืนเป็นเงิน
รายได้แผ่นดินในปีงบประมาณปัจจุบัน) ประกอบด้วย  

1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี หมายถึงงบประมาณท่ีโรงเรียนเบิกจ่ายได้ไม่หมดในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และโรงเรียนขอกันเงินไว้ส าหรับเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปหรือแจ้งให้ สพม. หรือ สพป. กันเงินไว้ จะมีค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอ่ืน  ๆ(ไม่ใช่เงินอุดหนุน)  

2. เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ หมายถึง เงินที่โรงเรียนจัดเก็บหรือรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม ที่ก าหนดไว้ว่าโรงเรียนไม่สามารถน ามาใช้ได้ต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
คงเหลืออยู่บัญชีของโรงเรียน ประกอบด้วย  

2.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด     2.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ    2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ  
2.5 อ่ืนๆ  

3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ จาก
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดมา ดังนี้  

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี (โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ) ประกอบด้วย (1) รายหัว, (2) ค่าหนังสือเรียน, 
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน, (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน, (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, (6) ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน และ (7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน โดยโรงเรียนสามารถกรอกจ านวนเงินที่
คงเหลืออยู่ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน  

3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจาก ข้อ 3.1) ประกอบด้วย ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับ
จากท้องถิ่น) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน และเงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ คงเหลือ เช่น ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้, เงินอุดหนุนทุนการศึกษา..., ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ เป็นต้น  

3.3 - 3.11 หมายถึง เงินนอกงบประมาณคงเหลือ จากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภทต่างๆตามรายการในข้อ 3.3 ถึง 3.11 ณ วันที่ 30 กันยายน  

3.12 อ่ืนๆ หมายถึง เงินนอกงบประมาณคงเหลือจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทต่างๆ (นอกเหนือจากจากรายการข้อ 3.1-3.11)  

4. เงินอ่ืนๆ คงเหลือ หมายถึง เงินคงเหลือ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที ่3 รายรับของโรงเรียน ปีงบประมาณปจัจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปีงบประมาณปัจจุบัน  

รายรับของโรงเรียน หมายถึง จ านวนงบประมาณ/เงินที่โรงเรียนได้รับจากทุกแหล่ง และโรงเรียน          
ได้บันทึกรายการรับในบัญชี หรือทะเบียนคุมเงิน หรือเอกสารอื่น (ไม่รวมสิ่งของที่โรงเรียนได้รับ เช่นอาหารเสริม
(นม) , อาคารเรียน หรือ โต๊ะ-เก้าอ้ี เป็นต้น เพ่ือสะท้อนรายรับจริงของโรงเรียนจากแหล่งต่างๆที่โรงเรียน
น ามาใช้จ่ายเพ่ือการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย  

1. งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา หมายถึง งบประมาณหรือเงินคงเหลือทุกประเภท 
ณ วันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนสามารถใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน  
ข้อนี้โรงเรียนไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมาให้จากส่วนที่ 2 กรณีที่โรงเรียน พบว่าจ านวนเงินคงเหลือยกมา 
ไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนกลับไปแก้ไขในส่วนที่ 2  
2. งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจาก สพฐ. /สพป./สพม. 
ได้แก่ งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน ดังนี้  

2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี หรือโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ หมายถึง เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ที่สพฐ./สพป./สพม. โอนเงิน
เข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรง จ านวน 7 รายการ ประกอบด้วย (1) รายหัว, (2) ค่าหนังสือเรียน, (3) ค่าอุปกรณ์          
การเรียน, (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน, (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน และ (7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  

2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป นอกเหนือจาก 2.1 ประกอบด้วยเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน และอ่ืนๆ เช่น เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ า (กรณีโรงเรียน
สังกัด สศศ.), ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ , เงินอุดหนุน
ทุนการศึกษา..., ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ... เป็นต้น  

2.3 งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินที่จ่ายควบ
เงินเดือน ดังนี้  

- เงินเดือน ประกอบด้วย เงินเดือนของ ผอ.โรงเรียน, รอง ผอ.โรงเรียน, ข้าราชการครู (รวม
ข้าราชการครูที่มาช่วยราชการ)  

- ค่าจ้างประจ า ประกอบด้วย ค่าจ้างประจ านักการภารโรง และค่าจ้างประจ าของบุคลกรใน
ต าแหน่งอื่นด้วย  

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ครู) และค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู) เป็นต้น  

- เงินอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจ าต าแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, เงินค่าตอบแทนราย
เดือนส าหรับข้าราชการ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.), เงินเบี้ยกันดาร (บก.), เงิน พ.ค.ศ., เงิน ส.ป.พ., 
พ.ต.ก.และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า เป็นต้น กรณีที่ได้รับเงินวิทยฐานะหรือเงินอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับงบบุคลากรตกเบิกให้กรอกเพ่ิมด้วย  
 



7 
** กรณีที่บุคลากรมีการย้าย/บรรจุ ระหว่างช่วงเวลาการจัดเก็บข้อมูล ให้กรอกจ านวนเงินตามจ านวนที่รับ              
ในระหว่างที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน  

2.4 งบด าเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่โรงเรียนได้รับ
จัดสรรจาก สพฐ.สพป. /สพม. และโรงเรียนได้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง/สพป./สพม. หรือ              
ที ่สพป./สพม.เบิกแทนให้โรงเรียน ดังนี้  

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร หมายถึง ค่าจ้างครูและบุคลากรที่ สพฐ./สพป./สพม. จัดสรรอัตรา                 
ให้โรงเรียน (ส่วนใหญ่ สพป./สพม.ท าหน้าที่เบิกจ่ายแทนโรงเรียน หรือโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกด าเนินการ            
เบิกเอง) ลักษณะท าสัญญาจ้างรายเดือน เช่น ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติครูสาขาขาดแคลน ค่าจ้างครู/บุคลากร
ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ / โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน ค่าจ้างนักการภารโรงทดแทนอัตราเกษียณ วิชาชีพท้องถิ่น / 
ผู้เชี่ยวชาญกีฬา เป็นต้น ยกเว้นค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ 
และค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ที่ให้กรอกใน(2) (3) และ (4)  

(2) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน หมายถึง ค่าจ้างบุคลากรที่ท าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน กรณี
ที่ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 1 โรงเรียนให้น าจ านวนโรงเรียนมาหารก่อน เช่นปฏิบัติหน้าที่ 2 โรงเรียน ให้น าเงินเดือน
หารด้วย 2 ก่อน เป็นต้น  

(3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ หมายถึง ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจ าห้องปฏิบัติการ เช่น Lab 
Boy และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

(4) ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ หมายถึง ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ท าหน้าที่ผู้ช่วยครูจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนพิการ  

(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า           
ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงข้ันสูงของระดับต าแหน่ง  

(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง หรือ
ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาอิสลามศึกษารายชั่วโมง  

(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
พิเศษ  

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินที่นายจ้าง (สพฐ./สพป./สพม./อปท.) สมทบกับลูกจ้าง
ส าหรับน าส่งเข้ากองทุนประกันสังคม  

(9) ค่าเช่าบ้าน หมายถึง ค่าตอบแทนซึ่งทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการที่มีสิทธ์เบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ 
ได้ตามระเบียบ  

กรณีที่บุคลากรมีการจ้างระหว่างช่วงเวลาการจัดเก็บข้อมูล  ให้กรอกจ านวนเงินตามจ านวนที่ได้รับ           
ในระหว่างที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน  
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(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมายถึง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ สพฐ./สพป./สพม. จัดสรรให้โรงเรียน
ส าหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด  

(11) ค่าปรับปรุง / ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา หมายถึง ค่าใช้สอยที่ สพฐ./สพป./สพม.จัดสรร                      
ให้โรงเรียน ส าหรับเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และประปา  

(12) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน หมายถึง ค่าใช้สอยที่ สพฐ./
สพป./สพม.จัดสรรให้โรงเรียน ส าหรับเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน  

(13) ส าหรับด าเนินการต่างๆ หมายถึง งบด าเนินงานที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากสพฐ./สพป./ สพม. 
นอกเหนือจาก (1) - (12) เช่น โครงการต่างๆ, ค่าพาหนะนักเรียน, ค่าเช่าที่ดิน, ค่าอินเทอร์เน็ต,                        
ค่าซ่อมรถจักรยาน,ค่าหนังสือห้องสมุด, ค่าบ ารุงศูนย์กีฬา, ค่าวัสดุ, ค่าอาหารท าการนอกเวลา และ                          
ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  

2.5 งบลงทุน หมายถึง ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย  
(1) ค่าครุภัณฑ ์หมายถึง งบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับจัดสรรจากสพฐ./สพป./สพม. ส าหรับจัดซื้อสิ่งของ

ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมใช้งานได้
ดังเดิม  

(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากสพฐ./สพป./สพม. ส าหรับ
จัดจ้างเป็นค่าค่าก่อสร้าง / ซ่อมแซม กรณีที่ได้รับจัดสรรเป็นงบรายจ่ายอ่ืนที่ก าหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะ               
งบลงทุนให้กรอกด้วย ดังนี้  

(2.1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน (ค่าก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค ์ส้วม สนามกีฬา ฯลฯ)  

(2.2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  
3. เงินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจาก จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
โรงเรียน หรือจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่ สพฐ./สพป./สพม. เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการต่างๆ ดังนี้  

3.1 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอื่นๆ ประกอบด้วย  
(1) รายหัว  
(2) ค่าหนังสือเรียน  
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(6) ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  
(8) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  
(9) เงินบ ารุงการศึกษา  
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(10) เงินบริจาค  
(11) เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)  
(12) อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก รายการใน (1) ถึง (11)  
3.2 ค่าจ้างครูและบุคลากร หมายถึง ค่าจ้างครูและบุคลากร ที่จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด หรือหน่วยงาน

อ่ืนที่ไม่ใช่สพฐ. /สพป./สพม.จัดสรรให้  
กรณีท่ีได้รับจัดสรรค่าจ้างครูและบุคลากรจากท้องถิ่นให้กรอกในข้อ 4.1  

3.3 ส าหรับการด าเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นรายรับที่นอกเหนือจาก ข้อ 3.1 และ3.2 เช่น 
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ จากจังหวัด โครงการค่ายนักเรียนต้านยาเสพติด จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น  
4. เงินที่ได้รับจาก อปท. หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจาก อบจ. เทศบาล หรือ อบต. เพ่ือให้โรงเรียน
ด าเนินการตามที่ระบุไว้ ประกอบด้วย  

4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)  
4.2 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น)  
4.3 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 4.1 และ 4.2) เช่น โครงการแข่งขันกีฬา                      

และจัดงานวันเด็ก เป็นต้น กรณีท่ีได้รับมาเป็นกลุ่มโรงเรียนให้น าจ านวนโรงเรียนมาหารก่อน  
5. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับตามที่กฎหมายก าหนด โดยไม่ต้อง
น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินที่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ ใช้จ่ายได้ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 
มาตรา 24 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) และโรงเรียนได้บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
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 จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน  
5.7 เงินลูกเสือ  
5.8 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
5.9 เงินยุวกาชาด  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 รายจ่ายของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10 
ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียน  

รายจ่ายของโรงเรียน หมายถึง รายจ่ายส าหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน คือ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  
2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
3. ด้านการบริหารงบประมาณ 
4. ด้านการบริหารทั่วไป และ  
5. ด้านกิจการนักเรียน โดยใช้เงินที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ ในส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ปีงบประมาณ

ปัจจุบัน  
โรงเรียนสามารถกรอกรายจ่ายที่ได้ใช้จ่ายจริงในรายการที่ก าหนดไว้ในช่องรายจ่าย และกรอกจ านวน

งบประมาณให้ตรงกับประเภทของงบประมาณ/เงินที่ก าหนดไว้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ  
1. เงินงบประมาณ หมายถึง รายจ่ายของโรงเรียนที่จ่ายจากเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. /สพป. /สพม. 

และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ก าหนดให้ใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ 
คืองบบุคลากร (รายจ่ายเท่ากับรายรับ ระบบจะท าการเชื่อโยงให้) งบด าเนินงาน งบลงทุน (กรณีโรงเรียนเบิกไม่
หมดภายในปีงบประมาณนั้น โรงเรียนสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้) การเบิกจ่ายโรงเรียนอาจจัดซื้อ จัดจ้าง 
แล้วตั้งเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง หรือ ส่งหลักฐานเบิกจ่ายที่ สพฐ./สพป./สพม. หรือสพป./สพม. เบิกแทนให้ 
เช่น งบบุคลากร และค่าจ้างครูหรือบุคลากร เป็นต้น โรงเรียนสามารถหาข้อมูลส่วนหนึ่งได้จากสลิปเงินเดือน 
หรือทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  

2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง รายจ่ายที่กฎหมายก าหนดให้ไม่ต้องน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือ
เงินที่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24 เป็นรายจ่ายที่มี
ข้อก าหนดตามประเภทของเงิน เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป โดยทั่วไปโรงเรียนสามารถหาข้อมูลได้จากทะเบียนคุม 
เงินนอกงบประมาณ ดังนี้    

2.1 โครงการเรียนฟรี เป็นเงินที่โรงเรียนได้รับการโอนเงินอุดหนุนจาก สพฐ./ สพป./สพม.  
เมื่อโรงเรียนได้รับการโอนเงินและส่งใบส าคัญรับเงินล้างหนี้เรียบร้อยแล้วได้ลงบัญชีในสมุดคุมเงินประเภทเงิน
นอกงบประมาณ โรงเรียนสามารถใช้จ่ายได้ภายใน 2 ปีงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 7 
รายการ คือ (1)เงินรายหัว (2)ค่าหนังสือเรียน (3)ค่าอุปกรณ์การเรียน (4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5)ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6)ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน และ(7)ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับ
จัดท าโครงการใช้จ่ายตามระเบียบ และแนวทางที่ก าหนด (การบริหารงานวิชาการ, งานบุคคล, งบประมาณ, 
บริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน)  

2.2 เงินบ ารุงการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายจากเงินบ ารุงการศึกษา  
2.3 เงินบริจาค เป็นรายจ่ายที่จ่ายจากเงินบริจาค ทั้งท่ีมีวัตถุประสงค ์และไม่มีวัตถุประสงค์  
2.4 เงินรายได้สถานศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา  
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2.5 อ่ืนๆ ประกอบด้วย รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ นอกเหนือจาก ข้อ 2.1 - 2.4 เช่น  

รายจ่ายจากเงินที่ได้จาก อปท. (ค่าจ้างครูและบุคลากร ค่าอาหารกลางวัน และส าหรับการด าเนินการต่างๆ)  
เป็นต้น  

3. เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่โรงเรียนจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติบุคคล และไม่มีกฎหมายอ่ืนใดก าหนดให้โรงเรียนเก็บไว้ หรือหักไว้เพ่ือจ่าย 
เป็นรายจ่ายที่โรงเรียนต้องน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบ รายการนี้ถ้าโรงเรียนไม่มียอดเงินในส่วนที่ 2 
(เงินคงเหลือยกมา) และส่วนที่ 3 (รายรับ) จะกรอกรายจ่ายในส่วนที่ 4 ไม่ได ้ 
ข้อเสนอแนะการบันทึกข้อมูลรายจ่ายของโรงเรียน  

ให้โรงเรียนพิจารณาแหล่งเงินเบิกจ่าย/ จัดซื้อ/ จัดจ้างว่ามาจากแหล่งใด หรือทะเบียนคุมเงินใดแล้ว
กรอกให้ตรงช่อง เช่น เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงิน
รายได้สถานศึกษา เงินนอกงบประมาณ อ่ืนๆ หรือเงินรายได้แผ่นดิน เพ่ือระบบจะได้ตัดยอดเงินได้ถูกต้อง  
รายจ่ายของโรงเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรียนใช้จ่ายเพ่ือการจัดการเรียนสอน ยกระดับ
คุณภาพนักเรียน ประกอบด้วย  

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2-1.7) 
หมายถึง รายจ่ายของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  

1.2 หนังสือห้องสมุด หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  
1.3 หนังสือเรียน หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนตามโครงการเรียนฟรี  
1.4 อุปกรณ์การเรียน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผู้ปกครอง/ โรงเรียนด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์            

ให้นักเรียนตามโครงการเรียนฟรี   
1.5 เครื่องแบบนักเรียน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผู้ปกครอง/โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อเครื่องแบบ

ให้นักเรียนตามโครงการเรียนฟรี  
1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 4 รายการตามที ่สพฐ.ก าหนด  
1.7 อ่ืนๆ หมายถึง รายจ่ายของโรงเรียนด้านการบริหารวิชาการนอกเหนือจากข้อ (1.1) - (1.6)  

กรณีท่ีโรงเรียนมีรายจ่ายค่าหนังสือห้องสมุด, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมอยู่ในโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้โรงเรียนแยกกรอกตาม
รายการที่ก าหนด เนื่องจาก สพฐ.ต้องการทราบยอดรายจ่ายจริงในรายการดังกล่าว  

กรณีที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนไม่
เพียงพอ จ าเป็นต้องยืมเงินจากค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน /เงินรายหัวมาใช้ก่อน ให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
รายรับและรายจ่ายจริง ระบบจะท าการตัดยอดเงินให้เอง  
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 2. ด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง รายจ่ายที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรของโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรฯ และอ่ืนๆ ดังนี้  

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร  
(1) งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงิน 

อ่ืนๆที่จ่ายควบพร้อมเงินเดือน ช่องนี้โรงเรียนไม่ต้องกรอกเนื่องจากระบบจะท าการเชื่อมโยงมาจากส่วนที่  3 
ข้อ 2.3 หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขในส่วนที่ 3 ข้อ 2.3  

(2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ. หมายถึง ครูอัตราจ้างที ่สพฐ. จัดสรรให้และท า 
สัญญาจ้างรายเดือนจากงบประมาณ สพป./สพม. จะเบิกจ่ายให้ ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิกได้ตั้งเบิกเอง เช่น ครู
อัตราจ้างขั้นวิกฤติครูสาขาขาดแคลน ค่าจ้างครู/บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ /โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ /โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น ช่องนี้โรงเรียนไม่ต้องกรอกเนื่องจาก
ระบบจะท าการเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4 (1) หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขในส่วนที่ 3 ข้อ 
2.4 (1)  

(3) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย อปท. หมายถึง ครูอัตราจ้างที ่อปท.จัดสรรให้และท า 
สัญญาจ้างรายเดือน  

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืนๆ หมายถึง ครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินนอก 
งบประมาณที่โรงเรียนจัดท าสัญญาจ้างรายเดือนจากเงินอุดหนุนรายหัว (โครงการเรียนฟรี) เงินบ ารุงการศึกษา 
เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา และเงินจากการระดมทรัพยากร  

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน หมายถึง ค่าจ้างบุคลากรที่ท าหน้าที่ธุรการแทนครู  
รายการนี้ระบบจะท าการเชื่อมโยงมาจาก ส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(2)  

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ให้กรอกข้อมูลตรงตามแหล่งงบประมาณ  
(7) ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่ท าหน้าที่ผู้ช่วยครูจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

พิการ รายการนี้ระบบระบบจะท าการเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(4)  
(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายชั่วโมง หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากรบุคล 

ภายนอกรายชั่วโมง  
(9) ค่าจ้างบุคลากรอื่นๆ หมายถึง หมายถึง การจ้างบุคลากรนอกจาก (2) - (8) ที่ท าสัญญา 

จ้างรายเดือน เช่น บรรณารักษ์, พยาบาล, แม่บ้าน, แม่ครัว, พนักงานท าความสะอาด, คนงานดูแลสวน, 
พนักงานดูแลหอพัก เป็นต้น  

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น หมายถึง จ านวนเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับต าแหน่ง รายการนี้ไม่ต้องกรอก 
ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(5)  

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนา 
อิสลามศึกษารายชั่วโมงรายการนี้ไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(6)  
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(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน 

ในพ้ืนที่พิเศษรายการนี้ไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(7)  
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่นายจ้างเป็น  

ผู้จ่าย เช่น สพฐ., อปท. และโรงเรียน เป็นต้น รายการนี้ในส่วนที่จ่ายจากงบประมาณของสพฐ./สพป./สพม. 
ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(8) แต่หากจ่ายจากงบอ่ืนให้กรอกตามที่จ่ายจริง  

(14) ค่าเช่าบ้าน หมายถึง ค่าตอบแทนซึ่งทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการที่มีสิทธ์เบิกค่าเช่า 
บ้าน/เช่าซื้อ ได้ตามระเบียบรายการนี้ไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(9)  

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง รายจ่ายของโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร/การบริหารงานบุคคล  

2.3 อ่ืนๆ หมายถึง รายจ่ายอื่นของโรงเรียนด้านบริหารงานบุคคล นอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2  
3. ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรียนใช้จ่าย ด้านครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ทั้ง

ที่เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดังนี้  
3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง งบประมาณ/เงินที่โรงเรียนจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์  
3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน  
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง 

อาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น อาคารอเนกประสงค์, ส้วมและสนามกีฬา เป็นต้น และสิ่งก่อสร้างอ่ืน เช่น รั้ว 
และถนน เป็นต้น  

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา หมายถึง รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
เขต ระบบไฟฟ้า และประปาของโรงเรียน   

3.5 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างต่างของโรงเรียน ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้  

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง จ านวนเงินที่เหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ / จัดจ้างเพ่ือ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน  

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง รายจ่ายของโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่โรงเรียนใช้จ่ายส าหรับงานบริหารงบประมาณ  

3.8 อ่ืนๆ หมายถึง รายจ่ายอื่นของโรงเรียนด้านการบริหารงบประมาณ นอกเหนือจากข้อ 3.1- 3.5 เช่น 
ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น  

4. ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรียนใช้จ่าย ส าหรับบริหารงานส านักงานและตาม
ภารกิจบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน  

4.1 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายของโรงเรียนในเรื่องของ (1) ค่าไฟฟ้า, (2) ค่าน้ าประปา, (3) ค่า
โทรศัพท,์ (4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลขและ (5) ค่าอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนจ่ายจากเงินทุกแหล่ง เช่น ที่ได้รับ 
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จากต้นสังกัด (สพฐ. สพป. สพม.) เงินอุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา และ
จากแหล่งอ่ืนๆ ยกเว้นเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6) ค่าอินเทอร์เน็ต จากเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เท่านั้น  

4.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ก๊าชเชื้อเพลิง หมายถึง รายจ่ายค่าน้ ามันเชื่อเพลิง ก๊าชเชื้อเพลิงส าหรับ
ยานพาหนะ หรือค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถตัดหญ้า /เครื่องปั๊มน้ า หรืออุปกรณ์อ่ืน  

4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ รวมค่าจ้างเหมาบริการและค่าชดเชยน้ ามัน ไม่รวมการเบิกจ่าย            
ณ จุดอบรมเนื่องจากไม่ผ่านระบบบัญชีของโรงเรียน  

4.4 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายค่าวัสดุที่โรงเรียนจัดซื้อส าหรับใช้ในราชการของโรงเรียน  
4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน  
4.6 เงินประกันสัญญา  
4.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างของโรงเรียน  
4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4.9 อ่ืนๆ หมายถึง รายอ่ืนๆด้านการบริหารทั่วไปที่นอกเหนือจากข้อ 4.1 - 4.8 เช่น ค่าเช่าที่ดิน,               

ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์, ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  
5. ด้านกิจการนักเรียน หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรียนใช้จ่าย ส าหรับส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มี

โอกาสเรียนรู้จนจบหลักสูตร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเยี่ยมบ้าน รับนักเรียน แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ทุนการศึกษา และค่าอาหารส าหรับนักเรียนพักนอน เป็นต้น  

5.1 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน (โครงการเรียนฟรี)  
5.2 ค่าอาหารส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน  
5.3 ค่าอาหารกลางวัน  
5.4 เงินลูกเสือ  
5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
5.6 เงินยุวกาชาด  
5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  
5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.  
5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5.10 อ่ืนๆ เช่นทุนการศึกษา  
6. เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่รงเรียนจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติบุคคล และไม่มีกฎหมายอ่ืนใดก าหนดให้โรงเรียนเก็บไว้ หรือหักไว้เพ่ือจ่าย 
ประกอบด้วย  
 
 
 



15 
6.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  
6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  
6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ  
6.4 ดอกเบี้ยเงินฝาก  
6.5 อ่ืนๆนอกเหนือจากข้อ 6.1 - 6.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5 รายงานเงินคงเหลือรายงานเงินคงเหลอื 
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ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือรายงานเงินคงเหลือ  

หมายถึง รายงานเงินคงเหลือของโรงเรียน ตามรายการที่ก าหนด จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้ง 

ที ่1 เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน 

 
--------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

แบบบันทึกระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ส่วน 

(เว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ส่วนที่1 1

ส่วนที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และข้อมูลบุคลากรทีป่ฏิบัติงานจริง

ชื่อโรงเรียน

รหัสโรงเรียน (per_code 6 หลัก)

1.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

ผู้กรอกแบบสอบถาม 

เบอร์โทรศัพท์เคล่ือนที่

ผู้รับรองข้อมูล (ผอ.โรงเรียน หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย)

เบอร์โทรศัพท์เคล่ือนทีผู้่รับรอง

1.2 ข้อมูลบุคลากรทีป่ฏิบัติงานจริง ปีงบประมาณ 2560

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

ที่ รายการ 10 พฤศจิกายน 10 มิถุนายน

จ านวน(คน) จ านวน(คน)
1 ผู้อ านวยการโรงเรียน

2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน

3 ครู

4 ครูมาช่วยราชการ

5 ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณ)

6 ครูอัตราจ้าง (เงินจากแหล่งอื่นๆ)

7 พนักงานราชการ (ครู)

8 พนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู)

9 ธรุการโครงการคืนครูให้นักเรียน

10 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)

11 นักการภารโรง

12 พนักงานขับรถ

13 ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ ช่างอื่นๆ

14 เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏิบัติการ

15 พีเ่ล้ียงเด็กพิการ 

16 อื่นๆ นอกเหนือจากรายการ 1-15 (บรรณารักษ์ , 

พยาบาล, แม่บ้าน ,แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงาน

ดูแลสวน , ดูแลหอพัก ฯลฯ )

-                                          -                                          

รายการ

รวม



ส่วนที2่ 2

ส่วนที่  2  รายงานเงนิคงเหลือ  จากปงีบประมาณที่ผ่านมา

จ านวนเงนิคงเหลือ จ านวนเงนิคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน ณ วันที่ 31 มีนาคม

จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนเงนิ(บาท)

1 เงนิกันไว้เบกิจ่ายเหลื่อมปี -                            0.00

1.1 ค่าครุภณัฑ์ 0.00

1.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00

1.3 อื่น ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน) 0.00

2 เงนิรายได้แผ่นดินคงเหลือ -                            0.00

2.1  ค่าขายของเบต็เตล็ด 0.00

2.2  ค่าธรรมเนียมเบต็เตล็ด 0.00

2.3  เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปงีบประมาณ 0.00

2.4  ดอกเบี้ยเงินฝากฯ 0.00

2.5  อื่นๆ 0.00

3 เงนินอกงบประมาณคงเหลือ -                            0.00

3.1  เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี -                              0.00

(1) รายหวั 0.00

(2) ค่าหนังสือเรียน 0.00

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.00

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 0.00

(5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 0.00

(6) ปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 0.00

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพกันอน 0.00

3.2  เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจาก  ข้อ 3.1) -                              0.00

(1) ค่าจ้างครูและบคุลากร (ได้รับจากทอ้งถิ่น) 0.00
(2) ค่าอาหารกลางวนั (ได้รับจากทอ้งถิ่น) 0.00
(3) โครงการเงินทนุหมุนเวยีนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวนั 0.00

(4) อื่นๆ 0.00

3.3  เงินบ ารุงการศึกษา 0.00

3.4  เงินบริจาค 0.00

3.5  เงินรายได้สถานศึกษา 0.00

3.6  เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 0.00

3.7  เงินประกันสัญญา 0.00

3.8  เงินภาษหีกั ณ ที่จ่ายเงินภาษหีกั ณ ที่จ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 0.00

3.9  เงินลูกเสือ 0.00

3.10  เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 0.00

3.11  เงินยุวกาชาด 0.00

3.12  อื่นๆ 0.00

4 เงนิอ่ืน ๆ คงเหลือ 0.00

-                            -                            

ที่ รายการ

รวมเงนิคงเหลือทั้งสิ้น(1+2+3+4)



ส่วนที่3 3

ส่วนที ่3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2 ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

ที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท)

1. งบประมาณคงเหลือจากทีผ่่านมา -                                    -                                      

1.1 เงินกันไวเ้บิกจ่ายเหล่ือมปี [ส่วนที ่2 ข้อ 1] -                                      -                                        

1.2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ [ส่วนที ่2 ข้อ 2] -                                      -                                        

1.3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ -                                      -                                        

(1)  เงินอุดหนุนทัว่ไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี [ส่วนที ่2 ข้อ 3.1] -                                     -                                       

(2)  เงินอุดหนุนทัว่ไป  [ส่วนที ่2 ข้อ 3.2] -                                     -                                       

(3) เงินอุดหนุนอืน่  [ส่วนที ่2 ข้อ 3.3 - 3.12] -                                     -                                       

1.4 เงินอืน่ๆคงเหลือ [ส่วนที ่2 ข้อ 4] -                                      -                                        

2. งบประมาณทีไ่ด้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด -                                    -                                      

2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี (ปีการศึกษานี ้70% และ 30%) -                                      -                                        

(1) รายหัว

(2) ค่าหนังสือเรียน

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(6) ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป นอกเหนือจาก ข้อ 2.1 -                                      -                                        

(1)  โครงการเงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริมผลผลิตเพือ่โครงการอาหารกลางวนั

(2) อืน่ ๆ

2.3 งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

วทิยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินทีจ่่ายควบพร้อมเงินเดือน )
2.4 งบด าเนินงาน    -                                      -                                        

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 

(2) ค่าจ้างธรุการโครงการคืนครูให้นักเรียน

(3) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏิบัติการ

(4) ค่าจ้างพีเ่ล้ียงเด็กพิการ
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้

(6) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ

    และลูกจ้างทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นพืน้ทีพ่ิเศษ

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

   (เช่น สพฐ. สพป. สพม. อปท. เป็นต้น)

(9) ค่าเช่าบ้าน

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

(11) ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

รายรับ



ส่วนที่3 4

ส่วนที ่3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2 ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

ที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท)

รายรับ

(12) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอืน่
(13) ส าหรับการด าเนินการต่างๆ  เช่น โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรจาก สพฐ ./

     สพป./สพม., ค่าพาหนะนักเรียน, ค่าเช่าทีดิ่น ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

2.5 งบลงทุน -                                      -                                        

(1) ค่าครุภัณฑ์

(2) ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง -                                     -                                       

     (2.1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่ 

     (2.2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ

            ส่ิงก่อสร้างอืน่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

3. -                                    -                                      

3.1 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอืน่ๆ -                                      -                                        

(1) รายหัว

(2) ค่าหนังสือเรียน

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(6) ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

(8) โครงการเงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริมผลผลิตเพือ่โครงการอาหารกลางวนั

(9) เงินบ ารุงการศึกษา

(10) เงินบริจาค

(11) เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)

(12) อืน่ ๆ

3.2 ค่าจ้างครูและบุคลากร

3.3 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2)

4. เงนิทีไ่ด้รับจาก  อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.) -                                    -                                      

4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิน่)

4.2 ค่าอาหารกลางวนั  (ได้รับจากท้องถิน่)

4.3 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 4.1 และ 4.2)

5. -                                    -                                      

5.1 เงินบ ารุงการศึกษา

5.2 เงินบริจาค

5.3 เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)

5.4 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.

เงนิทีไ่ด้รับจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ

(เช่น จังหวัด/กลุม่จังหวัด โรงเรียนและอ่ืนๆ)

เงนินอกงบประมาณ [เงนิระดม, เงนิรายได้, เงนิบริจาค และอ่ืน ๆ 

(ไม่รวมเงนิอุดหนุนทัว่ไป)]



ส่วนที่3 5

ส่วนที ่3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2 ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

ที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท)

รายรับ

5.5 เงินประกันสัญญา

5.6 เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน

5.7 เงินลูกเสือ

5.8 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

5.9 เงินยวุกาชาด

5.10 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 5.1 -5.9)

6 เงนิรายได้แผ่นดิน -                                    -                                      

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนทัว่ไปทีเ่หลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบีย้เงินฝากฯ

6.5 อืน่ๆ (นอกเหนือจากข้อ 6.1 -6.4)

-                                    0.00รวมรายรับสะสมทัง้สิน้ (1+2+3+4+5+6)
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ส่วนที ่4 รายจ่ายของโรงเรียน

โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)
1.2 หนังสือห้องสมุด 

1.3 หนังสือเรียน

1.4 อุปกรณ์การเรียน

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.7 อืน่ ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงนิงบประมาณ เงนิรายได้
แผ่นดิน
เงนินอกงบประมาณ
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงนิงบประมาณ เงนิรายได้
แผ่นดิน
เงนินอกงบประมาณ

2. ด้านการบริหารงานบุคคล -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร -                     -                     -                     -                     -                     -                     

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ วทิยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ

เงินทีจ่่ายควบพร้อมเงินเดือน) [ส่วนที ่3 ข้อ 2.3]

-                    

 (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ.

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(1)]

-                    

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิน่)

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอืน่ๆ (เช่นเงิน

อุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงิน

รายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

(5) ค่าจ้างธรุการโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(2)]

-                    

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏิบัติการ 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(3)]

-                    

(7) ค่าจ้างพีเ่ล้ียงเด็กพิการ [ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(4)] -                    

(8) ค่าตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอกรายชัว่โมง

(ยกเวน้ค่าตอบแทนวทิยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

(9) ค่าจ้างบุคลากรอืน่ๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้าน,

แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก 
(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้ 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(5)]

-                    
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงนิงบประมาณ เงนิรายได้
แผ่นดิน
เงนินอกงบประมาณ

(11) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม  

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(6)]

-                    

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ 

พนักงานราชการและลูกจ้างทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นพืน้ทีพ่ิเศษ 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(7)]

-                    

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(เช่น สพฐ. สพป. สพม. โรงเรียน อปท. เป็นต้น)

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(8)]

-                    

(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(9)] -                    
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

2.3 อืน่ ๆ
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงนิงบประมาณ เงนิรายได้
แผ่นดิน
เงนินอกงบประมาณ

3. ด้านการบริหารงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.1 ค่าครุภัณฑ์

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และส่ิงก่อสร้างอืน่
3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนีผู้กพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

3.8 อืน่ ๆ (เช่น  ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงนิงบประมาณ เงนิรายได้
แผ่นดิน
เงนินอกงบประมาณ

4. ด้านการบริหารทัว่ไป -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.1  ค่าสาธารณูปโภค -                     -                     -                     -                     -                     -                     

(1) ค่าไฟฟ้า

(2) ค่าน้ าประปา

(3) ค่าโทรศัพท์

(4) ค่าไปรษณียแ์ละโทรเลข
(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินทีใ่ช้จากการจัดสรรของสพฐ.

/สพป./สพม.  เงินรายหัว และเงินอืน่ๆ)

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4.2 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง/ก๊าซเชือ้เพลิง

4.3 ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่ัก พาหนะ

4.4 ค่าวสัดุ

4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธช์ุมชน

4.6 เงินประกันสัญญา

4.7 เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน

4.8 โครงการบริหารทัว่ไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

4.9 อืน่ ๆ (เช่น ค่าเช่าทีดิ่น,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่1 ภาคเรียนที ่2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงนิงบประมาณ เงนิรายได้
แผ่นดิน
เงนินอกงบประมาณ

5. -                   -                   -                   -                   -                   -                   
5.1 ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

5.3 ค่าอาหารกลางวนั  (ได้รับจากท้องถิน่)

5.4 เงินลูกเสือ

5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

5.6 เงินยวุกาชาด

5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริม

ผลผลิตเพือ่โครงการอาหารกลางวนั

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

5.10 อืน่ ๆ (เช่น  ทุนการศึกษา เป็นต้น)

6 เงนิรายได้แผ่นดิน -                   

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนทัว่ไปทีเ่หลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบีย้เงินฝากฯ

6.5 อืน่ ๆ

รวมรายจ่ายทัง้สิน้(1+2+3+4+5+6) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                   รวมรายจ่ายทัง้สิน้

ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเยีย่มบ้าน รับ
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ส่วนที ่4 รายจ่ายของโรงเรียน 

โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)
1.2 หนังสือห้องสมุด 

1.3 หนังสือเรียน

1.4 อุปกรณ์การเรียน

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.7 อืน่ ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงนิงบประมาณ
เงนินอกงบประมาณ

เงนิรายได้
แผ่นดิน
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงนิงบประมาณ
เงนินอกงบประมาณ

เงนิรายได้
แผ่นดิน

2. ด้านการบริหารงานบุคคล -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร -                     -                     -                     -                     -                     -                     

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ วทิยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ

เงินทีจ่่ายควบพร้อมเงินเดือน) [ส่วนที ่3 ข้อ 2.3]

-                    

 (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ.

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(1)]

-                    

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิน่)

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอืน่ๆ (เช่นเงิน

อุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงิน

รายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

(5) ค่าจ้างธรุการโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(2)]

-                    

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏิบัติการ 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(3)]

-                    

(7) ค่าจ้างพีเ่ล้ียงเด็กพิการ [ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(4)] -                    

(8) ค่าตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอกรายชัว่โมง

(ยกเวน้ค่าตอบแทนวทิยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

(9) ค่าจ้างบุคลากรอืน่ๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้าน,

แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก 
(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้ 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(5)]

-                    



ส่วนที่4คร้ังที่2 14

โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงนิงบประมาณ
เงนินอกงบประมาณ

เงนิรายได้
แผ่นดิน

(11) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม  

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(6)]

-                    

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ 

พนักงานราชการและลูกจ้างทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นพืน้ทีพ่ิเศษ 

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(7)]

-                    

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(เช่น สพฐ. สพป. สพม. โรงเรียน อปท. เป็นต้น)

[ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(8)]

-                    

(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนที ่3 ข้อ 2.4(9)] -                    
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

2.3 อืน่ ๆ
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงนิงบประมาณ
เงนินอกงบประมาณ

เงนิรายได้
แผ่นดิน

3. ด้านการบริหารงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.1 ค่าครุภัณฑ์

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอืน่

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และส่ิงก่อสร้างอืน่
3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนีผู้กพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

3.8 อืน่ ๆ (เช่น  ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงนิงบประมาณ
เงนินอกงบประมาณ

เงนิรายได้
แผ่นดิน

4. ด้านการบริหารทัว่ไป -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.1  ค่าสาธารณูปโภค -                     -                     -                     -                     -                     -                     

(1) ค่าไฟฟ้า

(2) ค่าน้ าประปา

(3) ค่าโทรศัพท์

(4) ค่าไปรษณียแ์ละโทรเลข
(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินทีใ่ช้จากการจัดสรรของสพฐ.

/สพป./สพม.  เงินรายหัว และเงินอืน่ๆ)

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4.2 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง/ก๊าซเชือ้เพลิง

4.3 ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่ัก พาหนะ

4.4 ค่าวสัดุ

4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธช์ุมชน

4.6 เงินประกันสัญญา

4.7 เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน

4.8 โครงการบริหารทัว่ไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

4.9 อืน่ ๆ (เช่น ค่าเช่าทีดิ่น,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงนิบ ารุง
การศึกษา เงนิบริจาค เงนิรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ที่ รายจ่าย

ครัง้ที ่2 ภาคเรียนที ่1

 1 เมษายน - 30 กันยายน

เงนิงบประมาณ
เงนินอกงบประมาณ

เงนิรายได้
แผ่นดิน

5. -                   -                   -                   -                   -                   -                   
5.1 ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

5.3 ค่าอาหารกลางวนั  (ได้รับจากท้องถิน่)

5.4 เงินลูกเสือ

5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

5.6 เงินยวุกาชาด

5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริม

ผลผลิตเพือ่โครงการอาหารกลางวนั

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

5.10 อืน่ ๆ (เช่น  ทุนการศึกษา เป็นต้น)

6 เงนิรายได้แผ่นดิน -                   

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนทัว่ไปทีเ่หลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบีย้เงินฝากฯ

6.5 อืน่ ๆ

รวมรายจ่ายทัง้สิน้(1+2+3+4+5+6) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                   

ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเยีย่มบ้าน รับ

รวมรายจ่ายทัง้สิน้
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ส่วนที ่ 5  รายงานเงนิคงเหลือ

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2

ณ วันที ่31 มีนาคม ณ วันที ่30 กันยายน

จ านวนเงนิ(บาท) จ านวนเงนิ(บาท)

1 เงนิกันไว้เบิกจ่ายเหลือ่มปี 0.00 0.00

1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.2 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

1.3 อืน่ ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)

2 เงนิรายได้แผ่นดินคงเหลือ 0.00 0.00

2.1  ค่าขายของเบ็ตเตล็ด 0.00 0.00

2.2  ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 0.00 0.00

2.3  เงินอุดหนุนทัว่ไปทีเ่หลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 0.00 0.00

2.4  ดอกเบีย้เงินฝากฯ 0.00 0.00

2.5  อืน่ๆ 0.00 0.00

3 เงนินอกงบประมาณคงเหลือ 0.00 0.00

3.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี 0.00 0.00

(1) รายหัว 0.00 0.00

(2) ค่าหนังสือเรียน 0.00 0.00

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.00 0.00

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 0.00 0.00

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 0.00 0.00

(6) ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน 0.00 0.00

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 0.00 0.00

3.2  เงินอุดหนุนทัว่ไป (นอกเหนือจาก ข้อ 3.1) 0.00 0.00

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิน่) 0.00 0.00

(2) ค่าอาหารกลางวนั (ได้รับจากท้องถิน่) 0.00 0.00

(3) โครงการเงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริมผลผลิตเพือ่โครงการอาหารกลางวนั 0.00 0.00
(4) อืน่ๆ

3.3  เงินบ ารุงการศึกษา 0.00 0.00

3.4  เงินบริจาค 0.00 0.00

3.5  เงินรายได้สถานศึกษา 0.00 0.00

3.6  เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 0.00 0.00

3.7  เงินประกันสัญญา 0.00 0.00

3.8  เงินภาษีหัก ณ ทีจ่่ายเงินภาษีหัก ณ ทีจ่่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 0.00 0.00

3.9  เงินลูกเสือ 0.00 0.00

3.10 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 0.00 0.00

3.11 เงินยวุกาชาด 0.00 0.00

3.12 อืน่ ๆ

4 เงนิอ่ืนๆคงเหลือ

ที่ รายการ
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0.00 0.00

สรุปรายรับ (จากส่วนที ่3) -                        -                          

สรุปรายจ่าย (จากส่วนที ่4) -                        -                          

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สรุปรายรับ - สรุปรายจ่าย) -                        -                          

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายพอดีงบประมาณ ใช้จ่ายพอดีงบประมาณ

เงนิคงเหลือส่วนที ่5 ครัง้ที ่1 ถูกต้อง 0.00

0.00

รวมเงนิคงเหลือทัง้สิน้(1+2+3+4)

เงนิคงเหลือส่วนที ่5 ครัง้ที ่2 ถูกต้อง


