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คำนำ 

  คู่มือการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ https://e-budget/jobobec.in.th ของ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  โดยได้รวบรวมคำช้ีแจงการ
กรอกข้อมูล  การเข้าใช้งานเว็บไซด์ และแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจในการกรอกข้อมูล และ
ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินให้แก่
โรงเรียนในสังกัด ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาและสามารถดำเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  
 
        กลุ่มนโยบายและแผน 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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- ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 7  
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ภาคผนวก                 

- โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          

- คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ท่ี 80/2563 ลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2563   เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานตรวจสอบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

- หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04094/1426 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ 
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08-9415-1270 (จินตนา) หรือ Line : Chintana Khongwong 
 

 

 

การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา 
(ระบบบัญชกีารศึกษาขัน้พื้นฐาน) 

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

คร้ังที่1 (ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ีค. 63) 

เปิดให้รายงานตั้งแต่  12 พ.ค. – 15 ก.ค. 63 
 

 
 

 
 
 

 

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ  คือ รหสั 6 หลักของ รร. (310xxx) 
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การเข้าใช้งาน 
 

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

กรุณาเลือกใช้ Browser Google Chrome ในการเขา้เว็บไซต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. คลิก เลือกแถบ “สำหรับสถานศึกษา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Login ลงชื่อเข้าใชด้้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัส 6 หลักของ รร. 
 

     (310xxx) จากน้ันเลือกปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วคลิกปุ่ม“เข้าสู่ระบบ” 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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กรุณาเลือกใช ้Browser Google Chrome ในการเขา้เวบ็ไซต ์

  
 
 

 

3. ตรวจสอบชื่อโรงเรยีนให้ตรงกับโรงเรียนของท่าน หากชื่อโรงเรียน 

ถูกต้อง คลิก เลือกแถบ “ยืนยันโรงเรยีนน้ี” หากชื่อโรงเรียนไม่ถูกต้อง 
ให้คลิก เลือกแถบ “ไม่ใช่โรงเรียนทีต่้องการ” เพื่อกลับไปหน้ากรอกรหัส 

เข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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4. คลิก เลือกแถบเมนู  “ระบบบญัชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  คลิกลิงก ์ดาวน์โหลดไฟล์คำชี้แจงไดท้ี่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคำชี้แจง       
มาศึกษาก่อนดำเนินการ รายงานข้อมลูฯ 
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การรายงานข้อมูลฯ คร้ังท่ี 1 
(ข้อมูล รายรับ–รายจ่าย  1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6. คลิกลิงก์ ดาวน์โหลดไฟลแ์บบฟอร์มไดท้ี่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อมูล มาจัดเตรียมข้อมูลก่อนดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ 

 
 
 
 

















































โครงการ  พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปงีบประมาณ 25๖๓ 
   (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
แผนงาน  พื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองมาตรฐานเขต มาตรฐานเขตที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที ่๒  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  
หัวหน้าโครงการ  น.ส.อุไรวรรณ  วงษ์แหยม   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา  ขันธพัฒน์ / นางธิดา  ห่วงศรี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาดำเนินงาน ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑.  หลักการและเหตผุล 

  การปฏิรูปการศึกษาของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา มีผลทำให้ประเทศไทยมีการลงทุน     
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง โดยภาครัฐมีสัดส่วนในการลงทุนมากที่ส ุด รวมทั้งทุกภาคส่วนก็มีการลงทุน                
ทางการศึกษาเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาอยู่ไม่มาก 

ในปี พ.ศ. 2551-2553 ได้เริ่มมีการจัดทำบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงแหล่งที่มี
ของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรเหล่าน้ันทั้งในภาพรวมและในระดับต่าง ๆ  ซึ่งจะมีประโยชน์มากต่อการ
กำหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากรไปใช้
ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา และการใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตลอดจน    
บ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการลงทุนด้านการศึกษา ผลตอบแทนของการลงทนุระดับ
ต่าง ๆ และความเข้าใจต่อบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ  ที่จะกำหนดบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้ได้
ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ด้วยซึ่งพบว่า ภาครัฐมีบทบาทในด้านการบริการทางการศึกษา
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โครงการ
อาหารกลางวัน ตลอดจนการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นสัดส่วน
ที่สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด  แม้ว่าจำนวนนักเรียนจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๖ พบว่า  
รายจ่ายในการศึกษาข้ันพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของรายจ่ายทั้งหมด ทรัพยากรเพื่อการศึกษาถูกใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นสัดส่วนสูงอันดับแรก ได้แก่  การผลิตนักเรียนและบัณฑิต   ร้อยละ 63 (ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างและ
เงินเดือนครู เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน) การบริหาร
จัดการ ร้อยละ 15 (ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค) เงินกู้ยืม/ทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 7 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ร้อยละ 6 และกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน (หลักสูตร สื่อ) ร้อยละ 4   

จากข้อค้นพบ พบว่า 1) ประเทศไทยใช้ทรัพยากรการศึกษาในระดับสูง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็น      
ที่น่าพอใจ 2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร 3) ลักษณะการ
กระจายทรัพยากรของภาครัฐสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สอดคล้องกับระดับความยากจนของจังหวัด และ
พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระดับที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก สำหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าขนาดกลางและขนาดใหญ่ สะท้อนการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ ต้นทุนต่อ
หน่วยในพื้นที่ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก สะท้อนความแตกต่างในการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา หรือมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก  
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จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พบว่า  การสร้างความเป็นธรรมของการจัดการทรัพยากร ควร
ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวตามสภาพความจำเป็นของผู้เรียนและพื้นที่ควรปฏิรูปการ
จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณควรปรับรายจ่ายต่อ
หัวที่เหมาะสมควรแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงเรียน เพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก และลดลงสำหรับโรงเรยีน
ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 

นอกจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ ยัง
มีผลการศึกษาของโครงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาประสทิธิภาพและประสิทธิผลด้านงบประมาณ
การศึกษาในประเทศไทย ที่ยืนยันว่าระบบการเงินและบัญชีของโรงเรียนมีความหลากหลาย ไม่มีระบบและวิธีการ
บันทึกการรับจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้โรงเรียนยังขาดบุคลากรด้านการเงินและบัญชี  
ดังนั้นสำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรพัฒนาและจัดหาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี 
และพัฒนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนให้โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่ายทางการเงิน
ทุกปีเพื่อเพิ่มธรรมาภิบาล  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอีกทางหนึ่ง  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๒  จึงได้ดำเนินการสร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้มีการจัดทำบัญชีการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ และสามารถดำเนินการปฏิรูปการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้อย่างถูกทาง  ซึ ่งเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

 

๒. วัตถุประสงค ์
  เพื่อพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐานในการกำกับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของ
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และการจัดทำต้นทุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๓. เป้าหมาย      
สถานศึกษาในสังกัด  ๑๕๘  โรงเรียน 

๔. ระยะเวลา      
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
    

๕.  แนวทางการดำเนินงาน 

 1.  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ
ตรวจสอบ และติดตามการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 ๒. แจ้งสถานศึกษา ศึกษารูปแบบ วิธีการ และข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินผ่าน   
เว็บไซด์ http://e-budget.jobobec.in.th  จำนวน  ๒ ครั้ง  คือ  

 -  ช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม 256๒ – ๓๑ มีนาคม 256๓)  ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
 -  ช่วง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 ๓.  กำกับ ติดตามให้โรงเรียนรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามเวลาที ่กำหนด
 ๔.   ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 ๕. นำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

http://e-budget.jobobec.in.th/
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๖.  เปา้หมายผลผลิต 
1.  สถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมลูครบถ้วน และถูกต้องตามกำหนดเวลา  
2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต ๒ มีการกำกับ ติดตาม 

และตรวจสอบข้อมลูของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมลูบญัชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีข้อมลูบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถ

ใช้ในการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได ้
 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีข้อมูลบัญชีการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ที่สามารถใช้ในการคิดต้นทุนค่าใช้จ่าย ของการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 
๒.  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๒  สามารถจัดเกบ็ข้อมลู

ระบบติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓  ของโรงเรียนในสงักัดได้ครบถ้วน และถูกต้อง  
 

 

   ลงช่ือ                                          ผู้เสนอโครงการ 
      (นางจินตนา  ขันธพัฒน์) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพเิศษ 
 

   ลงช่ือ           หัวหน้าโครงการ 
        (น.ส.อุไรวรรณ  วงษ์แหยม) 
              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

   ลงช่ือ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายนพคุณ  ลัคนาวิเชียร) 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

    

   ลงช่ือ                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธ์ิ) 

     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 



 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต ๒ 

  ที่  ๘๐/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการรายงานข้อมูลโครงการระบบการจัดเกบ็ข้อมลูการใช้จ่ายด้านการศึกษา 

ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------ 

ด้วยสำนักนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พฒันาระบบบญัชีการ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  เพื่อให้
โรงเรียนในสงักัดรายงานผลการจัดทำบญัชีรายรับ – รายจ่าย ด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องบ ครบถ้วน 
สมบูรณ์  เน่ืองจากการรายงานดงักล่าวเป็นตัวชี้วดัการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในระบบ KRS ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ตัวชี้วดัที่ ๑๑.๒ ดังน้ัน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  จึงได้จัดทำโครงการพฒันาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการสร้างธรรมาภิบาลในด้านการเงินให้กับ
โรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่สำคญัในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการจัดทำต้นทุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 
 

จึงขอแตง่ตัง้คณะทำงานตรวจสอบการรายงานข้อมูลตามโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา  ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓  ดงัต่อไปน้ี 

๑. นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธ์ิ รอง ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒      ประธานคณะทำงาน 
๒. นายนพคุณ   ลัคนาวิเชียร รอง ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒  รองประธานคณะทำงาน 
๓. น.ส.อุไรวรรณ วงษแ์หยม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงาน 
๔. นางรุ่งรัชนี  จุลโลบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ          คณะทำงาน 
๕. นางนิสากรณ์  สุภาพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ      คณะทำงาน 
๖. นางณัฐสุมนต ์ นันทิชาธนาศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะทำงาน 
๗. นางจินตนา  ขันธพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงานและเลขานุการ 
๘. นางธิดา   ห่วงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ คณะทำงานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 ๙. น.ส.กมลพร  ทองผิว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบตังิาน                คณะทำงานและผูช้ว่ยเลขานุการ   

 ให้คณะทำงาน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ชีแ้จง  แนะนำสถานศึกษาในการรายงานข้อมูลตามโครงการระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งกำกับ ตดิตาม และตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่ได้กรอก
ข้อมูลผ่านระบบว่า ครบถว้น ถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันตามกำหนดเวลา  
 

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ี เป็นต้นไป 
 

                                              ส่ัง  ณ  วันที่   ๑๓    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                              
    (นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธ์ิ) 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 



 

ที่ ศธ ๐๔๐๙๔/๑๔๒๖                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                             พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
                                                                             ถนนกิตติขจร ต.สามกอ อ.เสนา อย. ๑๓๑๑๐ 

                            ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง     การรายงานข้อมูลตามโครงการพฒันาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระบบบญัชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสงักัด 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑.  คำช้ีแจงในการจัดเก็บข้อมลู     จำนวน  ๑  ชุด 
  ๒.  แบบฟอรม์จัดเก็บข้อมูล     จำนวน  ๑  ชุด 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดเ้ปดิระบบใหส้ถานศึกษารายงานข้อมลู
การเงนิด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบญัชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วง ๖ 
เดือนแรก  (ข้อมลู ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  ผ่านเว็บไซด์  http://e-budget.jobobec.in.th                        
เลือกระบบบญัชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเปิดใหก้รอกข้อมลูให้แล้วเสรจ็ภายในวันที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
และให้โรงเรียนรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการตรวจสอบการใช้จ่าย
ของโรงเรียน นั้น  

ในการนี ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จึงขอแจ้งให้
โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมลูตามโครงการพฒันาระบบการรายงานข้อมลูการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
(ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) และรายงานค่าสาธารณูปโภค ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กำหนด   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง  

ขอแสดงความนับถือ 

       
       (นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธ์ิ) 

                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒              

 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. ๐-๓๕๒๐-๓๑๔๕ ต่อ ๑๒๕  
โทรสาร ๐-๓๕๒๐-๓๑๔๙ 

ด่วนที่สุด 

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


 
 
คำช้ีแจง 

1. สำหรับ User และ Password ใช้รหสั Obec  ข้ึนต้นด้วย 310xxx ทั้ง User และ Password 

2. วีดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูลโครงการระบบบญัชีฯ ทุกท่านสามารถรับชมได้ตาม link ด้านล่างนีเ้ลย – 

- ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และข้อมูลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริง 

https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026456920950134/ 

- ส่วนท่ี 2 รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 

https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026458314283328/ 

- ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรยีน 

https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026461070949719/ 

- ส่วนท่ี 4 รายจ่ายของโรงเรียน 

https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026461707616322/ 

- ส่วนท่ี 5 รายงานเงินคงเหลือ ณ 31 มีนาคม  

https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026461940949632/ 

 
 
 

สอบถามการบันทึกข้อมลูทางการเงินฯ ได้ท่ี  
นางเบญจวรรณ  ดวงใจ                               เบอร์ติดตอ่ 02 288 5851 
นางสาวดาราวรรณ  ผึง้ปฐมภรณ์                    เบอร์ติดตอ่ 02 288 5851 
นายชาญณรงค์ มงคลศิวกลุ                           เบอร์ติดต่อ 02 288 5512 
นางสาวปพิชญา พฒุนา                               เบอร์ติดตอ่ 02 288 5851 

 
 

หากมีข้อสงสัยเพิม่เติม กรุณาติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

๐๘-๖๓๒๓-๑๔๔๐/๐๘-๙๔๑๕-๑๒๗๐ 

https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026456920950134/
https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026458314283328/
https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026461070949719/
https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026461707616322/
https://www.facebook.com/neaobec/videos/2026461940949632/


 

 

คณะจัดทำคู่มือ 
 

คณะท่ีปรึกษา 

นายนรินทร ์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

คณะทำงาน 

น.ส.อุไรวรรณ วงษ์แหยม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะทำงาน 

นางรุ่งรัชน ี จุลโลบล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  คณะทำงาน 

นางธิดา ห่วงศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  คณะทำงาน 

นางนิสากรณ์ สุภาพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  คณะทำงาน 

นางณัฎฐ์สุมน นันทิชาธนาศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  คณะทำงาน 

น.ส.กมลพร ทองผิว  เจ้าพนักงานธุรการ    คณะทำงาน 

นางจินตนา ขันธพัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการ 

 
 



 กลุ่มนโยบายและแผน

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒


