คำชี้แจงในกำรตอบแบบรำยงำนรำยรับ -รำยจ่ำย และรำยงำนเงินคงเหลือ
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คำชี้แจงในกำรตอบแบบรำยงำนสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
เนื้อหำของแบบรำยงำน แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
– ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน และข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง
– ส่วนที่ 2 รำยงำนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน
– ส่วนที่ 3 รำยรับของโรงเรียน
– ส่วนที่ 4 รำยจ่ำยของโรงเรียน
– ส่วนที่ 5 รำยงำนเงินคงเหลือ
กำหนดเวลำกำรรำยงำนข้อมูล
ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม
ครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม
ผู้จัดเก็บข้อมูล/ประสำนกำรเก็บข้อมูล
นำงเบญจวรรณ ดวงใจ
นำงวรรณำ จิตกระแส
นำงสำวดำรำวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์

เบอร์ติดต่อ 02 288 5851
เบอร์ติดต่อ 02 280 5512
เบอร์ติดต่อ 02 288 5851
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❖ คำชี้แจงกำรบันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนและข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง
1.1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
1) โรงเรียนกรอก รหัสโรงเรียน ชื่อผู้กรอกแบบรำยงำน และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
– ชื่อผู้กรอกแบบรำยงำน และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) สำหรับกำรประสำนงำน
กรณีที่ข้อมูลมีควำมคลำดเคลื่อน
– รหัสโรงเรียน หมำยถึง per_code โรงเรียน 6 หลัก โรงเรียนสำมำรถดูได้จำกบัญชีจัดสรร
งบประมำณเงินอุดหนุนโครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2) ผู้กรอกข้อมูล ตรวจสอบชื่อโรงเรียนให้ถูกต้อง และยืนยัน เพื่อป้องกันกำรบันทึกข้อมูลผิดโรงเรียน
3) ผู้รับรองข้อมูล ระบุชื่อผู้รับรองข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผอ.โรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อ
รับรองข้อมูลที่โรงเรียนได้รำยงำนในระบบว่ำมีควำมถูกต้อง

1.2 ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง
จำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริง หมำยถึง จำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริงทั้งหมดใน (นับบุคลำกรที่มำ
ช่วยปฏิบัติรำชกำร ไม่นับที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรที่อื่น) จำแนกตำมรำยกำร/ตำแหน่ง/ประเภท ครั้งที่ 1 ณ วันที่
10 พฤศจิกำยน และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ดังนี้
1. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2. รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
3. ครู
4. ครูมำช่วยรำชกำร

หมำยถึง จำนวนผู้บริหำรโรงเรียนกรอก 1 หรือ กรณีที่เป็นตำแหน่งว่ำง
กรอก 0 (กรณีโรงเรียนสำขำให้นับที่โรงเรียนหลัก)
หมำยถึง จำนวนรองผู้บริหำรโรงเรียนที่ปฏิบัติงำนจริง
หมำยถึง จำนวนครูผู้สอนที่ปฏิบัติงำนจริงไม่นับครูที่ไปช่วยรำชกำรทุก
กรณี
หมำยถึง จำนวนครูที่มำช่วยรำชกำรจำกโรงเรียนอื่น หำกมีครูมำช่วย
รำชกำรจะต้องนำเงินเดือนมำคำนวณรวมกับเงินเดือนของครู
ในโรงเรียนด้วย
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5. ครูอัตรำจ้ำง (เงินงบประมำณ)

6.ครูอัตรำจ้ำง (เงินจำกแหล่งอื่นๆ)

7. พนักงำนรำชกำร (ครู)

8. พนักงำนรำชกำร (นอกเหนือจำก
ครู)

9. ครูธุรกำรโครงกำรคืนครูให้
นักเรียน

หมำยถึง จำนวนครูอัตรำจ้ำงที่จ้ำงด้วยเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำก สพฐ.หรือ สพม. หรือ สพป.เช่น ครูอัตรำจ้ำงขั้นวิกฤติ
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
หมำยถึง จำนวนครูอัตรำจ้ำงที่จ้ำงจำกเงิน บำรุงกำรศึกษำ เงินบริจำค
รำยได้ ส ถำนศึ ก ษำ หรื อ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำก
หน่วยงำนอื่น เช่นจำกท้องถิ่น เป็นต้น
หมำยถึง จ ำนวนพนั ก งำนรำชกำรในต ำแหน่ ง ครู ผู้ ส อนเท่ ำ นั้ น เช่ น
พนักงำนรำชกำร (ครูผู้สอน) พนักงำนรำชกำร (ทดแทนครูที่
ขอย้ำย) พนักงำนรำชกำร (วิทยำกรอิสลำม) เป็นต้น
หมำยถึง จำนวนพนักงำนรำชกำรที่ไม่ใช่ตำแหน่งครูผู้สอน เช่นพนักงำน
รำชกำร (ครูธุรกำร), พนักงำนรำชกำร (ช่ำงครุภัณฑ์) เป็นต้น
หมำยถึง จำนวนธุรกำรโครงกำรคืนครูให้นักเรียน ในกรณีที่ธุรกำร 1 คน
ปฏิบัติหน้ำที่มำกกว่ำ 1 โรงเรียน ให้นำจำนวนโรงเรียนมำหำร
ก่อน เช่น ปฏิบัติหน้ำที่ 2 โรงเรียน กรอก 0.50 หรือ ปฏิบัติ
หน้ำที่ 3 โรงเรียน กรอก 0.33 เป็นต้น

10. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค.(2) หมำยถึง จ ำนวนบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ 38 ค.(2) ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนใน
โรงเรียน (ไม่อนุญำตให้กรอก หำกโรงเรียนมีบุคลำกรดังกล่ำว
ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
11. นักกำรภำรโรง
หมำยถึง จ ำนวนนั ก กำรภำรโรงที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในโรงเรี ย น เช่ น
ลู ก จ้ ำ งประจ ำ หรื อ ลู ก จ้ ำ งรำยเดื อ น หรื อ จ้ ำ งเหมำบริ ก ำร
รำยเดือน เป็นต้น
12. พนักงำนขับรถ
หมำยถึง จำนวนพนักงำนขับรถที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียน
13. ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไม้ ช่ำงครุภัณฑ์
หมำยถึง จำนวนช่ำงประเภทต่ำงๆที่ปฏิบัติงำนในโรงเรียน
ช่ำงอื่นๆ
14. เจ้ำหน้ำที่ประจำห้องปฏิบัติกำร หมำยถึง จำนวนผู้ปฏิบัติงำนประจำห้องปฏิบัตกิ ำร เช่น Lab Boy
เป็นต้น
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15. พี่เลี้ยงเด็กพิกำร
16. อื่นๆ

หมำยถึง จ ำนวนพี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก ำรที่ ท ำหน้ ำ ที่ ผู้ ช่ ว ยครู จั ด กำรเรี ย นรู้
สำหรับนักเรียนพิกำร
หมำยถึง จำนวนผู้ปฏิบัติงำนอื่น นอกเหนือ ข้อ 1-15 เช่น บรรณำรักษ์
แม่บ้ำน พยำบำล และยำม เป็นต้น

ส่วนที่ 2 รำยงำนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน
รำยงำนเงินคงเหลือ หมำยถึง รำยงำนเงินคงเหลือของโรงเรียน ณ วันที่ 30 กันยำยน เพื่อให้ทรำบจำนวน
เงินที่โรงเรียนสำมำรถใช้จ่ำยได้ในปีงบประมำณถัดไป เมื่อโรงเรียนกรอกแล้วระบบจะประมวลผลเชื่อมโยงไปส่วน
ที่ 3 รำยรับของโรงเรียน (รวมเป็นจำนวนเงินที่โรงเรียนสำมำรถใช้จ่ำ ยได้หรือส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน ใน
ปีงบประมำณปัจจุบัน) ประกอบด้วย
1. เงินกันไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี หมำยถึง งบประมำณที่โรงเรียนเบิกจ่ำยได้ไม่หมดในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และ
โรงเรียนขอกันเงินไว้สำหรับเบิกจ่ำยในปีงบประมำณถัดไป หรือแจ้งให้ สพม. หรือ สพป.กันเงินไว้ จะมีค่ำครุภัณฑ์
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และอื่นๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)
2. เงินรำยได้แผ่นดินคงเหลือ หมำยถึง เงินทีโ่ รงเรียนจัดเก็บหรือรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือจำกนิติกรรม ที่กำหนดไว้ว่ำโรงเรียนไม่สำมำรถนำมำใช้ได้ต้องส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน คงเหลือ
อยู่บัญชีของโรงเรียน ประกอบด้วย
2.1 ค่ำขำยของเบ็ดเตล็ด
2.2 ค่ำธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ำยเกิน 2 ปีงบประมำณ
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝำกฯ
2.5 อื่นๆ
3. เงินนอกงบประมำณคงเหลือ หมำยถึง เงินนอกงบประมำณของโรงเรียนที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ได้ จำกทะเบียน
คุมเงินนอกงบประมำณ คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน ของปีถัดมำ ดังนี้
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (โครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ) ประกอบด้วย (1) รำยหัว, (2) ค่ำหนังสือเรียน, (3) ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน, (4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน, (5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน, (6) ปัจจัยพื้นฐำน
สำหรับนักเรียนยำกจน และ (7) ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน โดยโรงเรียนสำมำรถกรอกจำนวน
เงินที่คงเหลืออยู่ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทต่ำงๆ ณ วันที่ 30 กันยำยน
3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจำก ข้อ 3.1) ประกอบด้วย ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร (ได้รับจำกท้องถิ่น)
ค่ำอำหำรกลำงวัน (ได้รับจำกท้องถิ่น) โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำร
กลำงวัน และเงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ คงเหลือ เช่น ทุนกำรศึกษำโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ ร ะบบ
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กำรศึกษำจั งหวัดชำยแดนใต้ , เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำ..., ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรั บ
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ... เป็นต้น
3.3 - 3.11 หมำยถึง เงินนอกงบประมำณคงเหลือ จำกทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมำณประเภทต่ำงๆตำม
รำยกำรในข้อ 3.3 ถึง 3.11 ณ วันที่ 30 กันยำยน
3.12 อื่น ๆ หมำยถึง เงิน นอกงบประมำณคงเหลื อจำกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทต่ ำ งๆ
(นอกเหนือจำกจำกรำยกำรข้อ 3.1-3.11)
4. เงินอื่นๆ คงเหลือ หมำยถึง เงินคงเหลือ นอกจำกข้อ 1, 2 และ 3
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ส่วนที่ 3 รำยรับของโรงเรียน ปีงบประมำณปัจจุบัน
รำยรับของโรงเรียน หมำยถึง จำนวนงบประมำณ/เงินที่โรงเรียนได้รับจำกทุกแหล่ง และโรงเรียนได้บันทึก
รำยกำรรับในบัญชี หรือทะเบียนคุมเงิน หรือเอกสำรอื่น (ไม่รวมสิ่งของที่โรงเรียนได้รับ เช่นอำหำรเสริม(นม) ,
อำคำรเรียน หรือ โต๊ะ-เก้ำอี้ เป็นต้น เพื่อสะท้อนรำยรับจริงของโรงเรียนจำกแหล่งต่ำง ที่โรงเรียนนำมำใช้จ่ำยเพื่อ
กำรบริหำรโรงเรียน ประกอบด้วย
1. งบประมำณคงเหลือจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ หมำยถึง งบประมำณหรือเงินคงเหลือทุกประเภท ณ วันที่
30 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ที่โรงเรียนสำมำรถใช้จ่ำยได้ในปีงบประมำณปัจจุบัน
ข้อนี้โรงเรียนไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมำให้จำกส่วนที่ 2 กรณีที่โรงเรียน พบว่ำจำนวนเงินคงเหลือ
ยกมำไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนกลับไปแก้ไขในส่วนที่ 2
2. งบประมำณที่ได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด หมำยถึง งบประมำณที่โรงเรียนได้รับจำก สพฐ. /สพป./สพม.
ได้แก่ งบเงินอุดหนุน งบบุคลำกร งบดำเนินงำน และงบลงทุน ดังนี้
2.1 งบเงินอุดหนุน โครงกำรเรียนฟรี หรือโครงกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ หมำยถึง เงินอุดหนุนโครงกำรเรียนฟรี ที่สพฐ./สพป./สพม.
โอนเงินเข้ำบัญชีโรงเรียนโดยตรง จำนวน 7 รำยกำร ประกอบด้วย (1) รำยหัว, (2) ค่ำหนังสือเรียน, (3)
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน, (4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน, (5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (6) ปัจจัยพื้นฐำน
สำหรับนักเรียนยำกจน และ (7) ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน
2.2 งบเงิน อุดหนุ น เงิน อุดหนุ น ทั่ว ไป นอกเหนือจำก 2.1 ประกอบด้ว ยเงินโครงกำรเงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน และอื่นๆ เช่น เงินอุดหนุนค่ำอำหำรนักเรียนประจำ (กรณี
โรงเรียนสังกัด สศศ.), ทุนกำรศึกษำโครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่ระบบกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้ , เงิน
อุดหนุนทุนกำรศึกษำ..., ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ... เป็นต้น
2.3 งบบุคลำกร หมำยถึง เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร และเงินที่จ่ำยควบ
เงินเดือน ดังนี้
- เงินเดือน ประกอบด้วย เงินเดือนของ ผอ.โรงเรียน, รอง ผอ.โรงเรียน, ข้ำรำชกำรครู (รวม
ข้ำรำชกำรครูที่มำช่วยรำชกำร)
- ค่ำจ้ำงประจำ ประกอบด้วย ค่ำจ้ำงประจำนักกำรภำรโรง และค่ำจ้ำงประจำของบุคลกรใน
ตำแหน่งอื่นด้วย
- ค่ ำ ตอบแทนพนั ก งำนรำชกำร เช่ น ค่ ำ ตอบแทนพนั ก งำนรำชกำร (ครู ) และค่ ำ ตอบแทน
พนักงำนรำชกำร (นอกเหนือจำกครู) เป็นต้น
- เงินอื่นที่จ่ำยควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่ง , เงินวิทยฐำนะ, เงินค่ำตอบแทนรำย
เดือนสำหรับข้ำรำชกำร เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.), เงินเบี้ยกันดำร (บก.), เงิน
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พ.ค.ศ., เงิน ส.ป.พ., พ.ต.ก. และเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวของลูกจ้ำงประจำ เป็นต้น กรณีที่
ได้รับเงินวิทยฐำนะหรือเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลำกรตกเบิกให้กรอกเพิ่มด้วย
** กรณีที่บุคลำกรมีกำรย้ำย/บรรจุ ระหว่ำงช่วงเวลำกำรจัดเก็บข้อมูล ให้กรอกจำนวนเงินตำม
จำนวนที่รับในระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนจริงในโรงเรียน
2.4 งบดำเนินงำน หมำยถึง ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร
จำก สพฐ.สพป. /สพม. และโรงเรียนได้จัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยกับกรมบัญชีกลำง/สพป./สพม. หรือที่
สพป./สพม.เบิกแทนให้โรงเรียน ดังนี้
(1) ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร หมำยถึง ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกรที่ สพฐ./สพป./สพม. จัดสรรอัตรำให้
โรงเรียน (ส่วนใหญ่ สพป./สพม.ทำหน้ำที่เบิกจ่ำยแทนโรงเรียน หรือโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
ดำเนินกำรเบิกเอง) ลักษณะทำสัญญำจ้ำงรำยเดือน เช่น ครูอัตรำจ้ำงขั้นวิกฤติครูสำขำขำดแคลน
ค่ำจ้ำงครู/บุคลำกรปฏิบัติงำนในโรงเรียนโครงกำรพระรำชดำริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ /
โรงเรียนศึกษำพิเศษ /โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ธุรกำรโครงกำรคืนครูให้นักเรียน ค่ำจ้ำงนักกำร
ภำรโรงทดแทนอัตรำเกษียณ วิชำชีพท้องถิ่น / ผู้เชี่ยวชำญกีฬำ เป็นต้น ยกเว้นค่ำจ้ำงธุรกำร
โครงกำรคืนครูให้นักเรียน ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องปฏิบัติกำร และค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำร ที่
ให้กรอกใน(2) (3) และ (4)
(2) ค่ำจ้ำงธุรกำรโครงกำรคืนครูให้นักเรียน หมำยถึง ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ธุรกำรในโรงเรียน
กรณีที่ปฏิบัติหน้ำที่มำกกว่ำ 1 โรงเรียนให้นำจำนวนโรงเรียนมำหำรก่อน เช่นปฏิบัติหน้ำที่ 2
โรงเรียน ให้นำเงินเดือนหำรด้วย 2 ก่อน เป็นต้น
(3) ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องปฏิบัติกำร หมำยถึง ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนประจำห้องปฏิบัติกำร เช่น
Lab Boy และเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เป็นต้น
(4) ค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำร หมำยถึง ค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำรที่ทำหน้ำที่ผู้ช่วยครูจัดกำรเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนพิกำร
(5) ค่ำตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น หมำยถึง ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
(6) ค่ำตอบแทนวิทยำกร/ครูผู้สอนศำสนำอิสลำม หมำยถึง ค่ำตอบแทนวิทยำกรรำยชั่วโมง หรือ
ค่ำตอบแทนครูสอนศำสนำอิสลำมศึกษำรำยชั่วโมง
(7) ค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่
พิเศษ
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมำยถึง เงินที่นำยจ้ำง (สพฐ./สพป./สพม./อปท.) สมทบกับ
ลูกจ้ำงสำหรับนำส่งเข้ำกองทุนประกันสังคม
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(9) ค่ำเช่ำบ้ำน หมำยถึง ค่ำตอบแทนซึ่งทำงรำชกำรจ่ำยให้กับข้ำรำชกำรที่มีสิทธ์เบิกค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำ
ซื้อ ได้ตำมระเบียบ
กรณีที่บุคลำกรมีกำรจ้ำงระหว่ำงช่วงเวลำกำรจัดเก็บข้อมูล ให้กรอกจำนวนเงินตำมจำนวนที่
ได้รับในระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนจริงในโรงเรียน
(10) ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมำยถึง ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ สพฐ./สพป./สพม. จัดสรรให้โรงเรียน
สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด
(11) ค่ำปรับปรุง / ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ ประปำ หมำยถึง ค่ำใช้สอยที่ สพฐ./สพป./สพม.จัดสรรให้
โรงเรียน สำหรับเป็นค่ำติดตั้งระบบไฟฟ้ำ และประปำ
(12) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น หมำยถึง ค่ำใช้สอยที่
สพฐ./สพป./สพม.จัดสรรให้โรงเรียน สำหรับเป็นค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น
(13) สำหรับดำเนินกำรต่ำงๆ หมำยถึง งบดำเนินงำนที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจำกสพฐ./สพป./
สพม. นอกเหนือจำก (1) - (12) เช่น โครงกำรต่ำงๆ, ค่ำพำหนะนักเรียน, ค่ำเช่ำที่ดิน, ค่ำ
อินเทอร์เน็ต, ค่ำซ่อมรถจักรยำน,ค่ำหนังสือห้องสมุด, ค่ำบำรุงศูนย์กีฬำ, ค่ำวัสดุ, ค่ำอำหำรทำ
กำรนอกเวลำ และค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น
2.5 งบลงทุน หมำยถึง ค่ำครุภัณฑ์ และค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประกอบด้วย
(1) ค่ำครุภัณฑ์ หมำยถึง งบประมำณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจำกสพฐ./สพป./สพม. สำหรับจัดซื้อ
สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน เมื่อชำรุดเสียหำยแล้วสำมำรถ
ซ่อมแซมใช้งำนได้ดังเดิม
(2) ค่ ำที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ ำง หมำยถึง งบประมำณที่โ รงเรียนได้รับจัดสรรจำกสพฐ./สพป./สพม.
สำหรับจัดจ้ำงเป็น ค่ำ ค่ำก่อสร้ำง / ซ่อมแซม กรณีที่ได้รับจัดสรรเป็นงบรำยจ่ำยอื่นที่กำหนดให้
เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุนให้กรอกด้วย ดังนี้
(2.1) ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น (ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
ส้วม สนำมกีฬำ ฯลฯ)
(2.2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์
3. เงินที่ได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐอื่นๆ หมำยถึง งบประมำณที่โรงเรียนได้รับจำก จังหวัด กลุ่มจังหวัด โรงเรียน
หรือจำกหน่วยงำนของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ สพฐ./สพป./สพม. เพื่อให้โรงเรียนดำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้
3.1 รับจำกโรงเรียนมำรวม, โรงเรียนสำขำ และโรงเรียนอื่นๆ ประกอบด้วย
(1) รำยหัว
(2) ค่ำหนังสือเรียน
(3) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
(4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
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(5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
(6) ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
(7) ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน
(8) โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน
(9) เงินบำรุงกำรศึกษำ
(10) เงินบริจำค
(11) เงินรำยได้สถำนศึกษำ (รวมเงินค่ำปรับจำกกำรผิดสัญญำ)
(12) อื่น ๆ นอกเหนือจำก รำยกำรใน (1) ถึง (11)
3.2 ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร หมำยถึง ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร ที่จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด หรือหน่วยงำนอื่นที่
ไม่ใช่สพฐ. /สพป./สพม.จัดสรรให้
กรณีที่ได้รับจัดสรรค่ำจ้ำงครูและบุคลำกรจำกท้องถิ่นให้กรอกในข้อ 4.1
3.3 สำหรับกำรดำเนินกำรและจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นรำยรับที่นอกเหนือจำก ข้อ 3.1 และ3.2 เช่น โครงกำร
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ จำกจังหวัด โครงกำรค่ำยนักเรียนต้ำนยำเสพติด จำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เป็นต้น
4. เงินที่ได้รับจำก อปท. หมำยถึง งบประมำณที่โรงเรียนได้รับจำก อบจ. เทศบำล หรือ อบต. เพื่อให้โรงเรียน
ดำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ ประกอบด้วย
4.1 ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร (ได้รับจำกท้องถิ่น)
4.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (ได้รับจำกท้องถิ่น)
4.3 สำหรับกำรดำเนินกำรต่ำงๆ (นอกเหนือจำกข้อ 4.1 และ 4.2) เช่น โครงกำรแข่งขันกีฬำ และจัดงำนวัน
เด็ก เป็นต้น กรณีที่ได้รับมำเป็นกลุ่มโรงเรียนให้นำจำนวนโรงเรียนมำหำรก่อน
5. เงินนอกงบประมำณ หมำยถึง เงินนอกงบประมำณของโรงเรียนที่ได้รับตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยไม่ต้องนำส่ง
เป็นเงินรำยได้แผ่นดิน หรือเงินที่ได้รับอนุญำตให้เก็บไว้ ใช้จ่ำยได้ตำม พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2502
มำตรำ 24 (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) และโรงเรียนได้บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ประกอบด้วย
5.1 เงินบำรุงกำรศึกษำ
5.2 เงินบริจำค
5.3 เงินรำยได้สถำนศึกษำ (รวมเงินค่ำปรับจำกกำรผิดสัญญำ)
5.4 เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน กยศ.
5.5 เงินประกันสัญญำ
5.6 เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย จำกสัญญำซื้อ/จ้ำงของโรงเรียน
5.7 เงินลูกเสือ
5.8 เงินเนตรนำรี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
5.9 เงินยุวกำชำด
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5.10 สำหรับดำเนินกำรต่ำงๆ หมำยถึง จำนวนเงินจำกทะเทียนคุมเงินนอกงบประมำณอื่นที่นอกเหนือจำก
ข้อ 5.1 - 5.9
6. เงินรำยได้แผ่นดิน หมำยถึง เงินที่โรงเรียนจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
กำหนดไว้ว่ำโรงเรียนไม่สำมำรถนำมำใช้ได้ต้องส่งคืนเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน ประกอบด้วย
6.1 ค่ำขำยของเบ็ดเตล็ด
6.2 ค่ำธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
6.3 เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่เหลือจ่ำยเกิน 2 ปีงบประมำณ
6.4 ดอกเบี้ยเงินฝำกฯ
6.5 อื่นๆนอกเหนือจำกข้อ 6.1 - 6.4
ส่วนที่ 4 รำยจ่ำยของโรงเรียน
รำยจ่ำยของโรงเรียน หมำยถึง รำยจ่ำยสำหรับกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้ง 5 ด้ำน คือ 1. ด้ำนกำร
บริหำรงำนวิชำกำร 2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล, 3. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ, 4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป และ
5. ด้ำนกิจกำรนักเรียน โดยใช้เงินที่ได้รับจำกแหล่งต่ำงๆ ในส่วนที่ 3 รำยรับของโรงเรียน ปีงบประมำณปัจจุบัน
โรงเรียนสำมำรถกรอกรำยจ่ำยที่ได้ใช้จ่ำยจริงในรำยกำรที่กำหนดไว้ในช่องรำยจ่ำย และกรอกจำนวน
งบประมำณให้ตรงกับประเภทของงบประมำณ/เงินที่กำหนดไว้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
1. เงินงบประมำณ หมำยถึง รำยจ่ำยของโรงเรียนที่จ่ำยจำกเงินที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. /สพป. /สพม.
และหน่วยงำนของรัฐอื่น ตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ที่กำหนดให้ใช้จ่ำ ยได้ในปีงบประมำณนั้นๆ
คืองบบุคลำกร (รำยจ่ำยเท่ำกับรำยรับ ระบบจะทำกำรเชื่อโยงให้ ) งบดำเนินงำน งบลงทุน (กรณีโรงเรียนเบิกไม่
หมดภำยในปีงบประมำณนั้น โรงเรียนสำมำรถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้) กำรเบิกจ่ำยโรงเรียนอำจจัดซื้อ จัดจ้ำง
แล้วตั้งเบิกจ่ำยกับกรมบัญชีกลำง หรือ ส่งหลักฐำนเบิกจ่ำยที่ สพฐ./สพป./สพม. หรือสพป./สพม. เบิกแทนให้
เช่น งบบุคลำกร และค่ำจ้ำงครูหรือบุคลำกร เป็นต้น โรงเรียนสำมำรถหำข้อมูลส่วนหนึ่งได้จำกสลิปเงินเดือน หรือ
ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก
2. เงินนอกงบประมำณ หมำยถึง รำยจ่ำยที่กฎหมำยกำหนดให้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน หรือเงิน
ที่ได้รับอนุญำตให้เก็บไว้ใช้จ่ำยได้ ตำม พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2502 มำตรำ 24 เป็นรำยจ่ำยที่มีข้อกำหนด
ตำมประเภทของเงิน เช่น เงิน อุดหนุ น ทั่ว ไป โดยทั่ว ไปโรงเรียนสำมำรถหำข้อมูลได้จำกทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมำณ ดังนี้
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2.1 โครงกำรเรียนฟรี เป็นเงินที่โรงเรียนได้รับกำรโอนเงินอุดหนุนจำก สพฐ./ สพป./สพม. เมื่อโรงเรียน
ได้รับกำรโอนเงินและส่งใบสำคัญรับเงินล้ำงหนี้เรียบร้อยแล้วได้ลงบัญชีในสมุดคุมเงินประเภทเงินนอก
งบประมำณ โรงเรียนสำมำรถใช้จ่ำยได้ภ ำยใน 2 ปีงบประมำณ ประกอบด้ว ย เงินอุดหนุน ทั่ว ไป
จำนวน 7 รำยกำร คือ (1)เงิน รำยหัว (2)ค่ำหนังสือเรียน (3)ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (4)ค่ำเครื่องแบบ
นั ก เรี ย น (5)ค่ ำ กิ จ กรรมพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น (6)ปั จ จั ย พื้ น ฐำนส ำหรั บ นั ก เรี ย นยำกจน และ
(7)ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน สำหรับจัดทำโครงกำรใช้จ่ำยตำมระเบียบ และแนวทำงที่กำหนด
(กำรบริหำรงำนวิชำกำร, งำนบุคคล, งบประมำณ, บริหำรทั่วไป และกิจกำรนักเรียน)
2.2 เงินบำรุงกำรศึกษำ เป็นรำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินบำรุงกำรศึกษำ
2.3 เงินบริจำค เป็นรำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินบริจำค ทั้งที่มีวัตถุประสงค์ และไม่มีวัตถุประสงค์
2.4 เงินรำยได้สถำนศึกษำ เป็นรำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินรำยได้สถำนศึกษำ
2.5 อื่นๆ ประกอบด้วย รำยจ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ นอกเหนือจำก ข้อ 2.1 - 2.4 เช่น รำยจ่ำยจำก
เงินที่ได้จำก อปท. (ค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน และสำหรับกำรดำเนินกำรต่ำ งๆ)
เป็นต้น
3. เงินรำยได้แผ่นดิน หมำยถึง เงินที่ โรงเรียนจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำยระเบียบ
ข้อบังคับ หรือจำกนิติกรรมหรือนิติบุคคล และไม่มีกฎหมำยอื่นใดกำหนดให้โรงเรียนเก็บไว้ หรือหักไว้เพื่อจ่ำย เป็น
รำยจ่ำยที่โรงเรียนต้องนำส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดินตำมระเบียบ
รำยกำรนี้ ถ้ ำโรงเรีย นไม่มีย อดเงินในส่ว นที่ 2 (เงินคงเหลื อยกมำ) และส่ ว นที่ 3 (รำยรับ) จะกรอก
รำยจ่ำยในส่วนที่ 4 ไม่ได้
ข้อเสนอแนะกำรบันทึกข้อมูลรำยจ่ำยของโรงเรียน
ให้โรงเรียนพิจำรณำแหล่งเงินเบิกจ่ำย/ จัดซื้อ/ จัดจ้ำงว่ำมำจำกแหล่งใด หรือทะเบียนคุมเงินใดแล้กรอก
ให้ตรงช่อง เช่น เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ โครงกำรเรียนฟรี เงินบำรุงกำรศึกษำ เงินบริจำค เงิน
รำยได้สถำนศึกษำ เงินนอกงบประมำณ อื่นๆ หรือเงินรำยได้แผ่นดิน เพื่อระบบจะได้ตัดยอดเงินได้ถูกต้อง
รำยจ่ำยของโรงเรียน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมำยถึง รำยจ่ำยที่โรงเรียนใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดกำรเรียนสอน ยกระดับคุณภำพ
นักเรียน ประกอบด้วย
1.1 โครงกำร/กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนตำมแผนปฏิบั ติ ก ำรประจ ำปี (ไม่ ร วมข้ อ 1.2-1.7) หมำยถึ ง
รำยจ่ำยของโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่โรงเรียนใช้จ่ำยในช่วงระยะเวลำที่กำหนด
1.2 หนังสือห้องสมุด หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อจัดซื้อหนังสือเข้ำห้องสมุด
1.3 หนังสือเรียน หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนตำมโครงกำรเรียนฟรี
1.4 อุปกรณ์กำรเรียน หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้ผู้ปกครอง/ โรงเรียนดำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์ให้นักเรียนตำม
โครงกำรเรียนฟรี
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1.5 เครื่องแบบนักเรียน หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้ผู้ปกครอง/โรงเรียนดำเนินกำรจัดซื้อเครื่องแบบให้นักเรียน
ตำมโครงกำรเรียนฟรี
1.6 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน หมำยถึง รำยจ่ำยที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 4 รำยกำร
ตำมที่ สพฐ.กำหนด
1.7 อื่นๆ หมำยถึง รำยจ่ำยของโรงเรียนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรนอกเหนือจำกข้อ (1.1) - (1.6)
กรณีทโี่ รงเรียนมีรำยจ่ำยค่ำหนังสือห้องสมุด, ค่ำหนังสือเรียน, ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน, ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมอยู่ในโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี ให้โรงเรียนแยก
กรอกตำมรำยกำรที่กำหนด เนื่องจำก สพฐ.ต้องกำรทรำบยอดรำยจ่ำยจริงในรำยกำรดังกล่ำว
กรณีที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และค่ำเครื่องแบบนักเรียนไม่
เพียงพอ จำเป็นต้องยืมเงินจำกค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน /เงินรำยหัวมำใช้ก่อน ให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
รำยรับและรำยจ่ำยจริง ระบบจะทำกำรตัดยอดเงินให้เอง
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมำยถึง รำยจ่ำยที่เป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทนผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ของโรงเรียน โครงกำรพัฒนำบุคลำกรฯ และอื่นๆ ดังนี้
2.1 ค่ำใช้จ่ำยสำหรับบุคลำกร
(1) งบบุคลำกร หมำยถึง เงินเดือน, ค่ำจ้ำงประจำ, ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร และเงินอื่นๆที่จ่ำย
ควบพร้อมเงินเดือน ช่องนี้โรงเรียนไม่ต้องกรอกเนื่องจำกระบบจะทำกำรเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3
ข้อ 2.3 หำกพบว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขในส่วนที่ 3 ข้อ 2.3
(2) ค่ำจ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน โดย สพฐ. หมำยถึง ครูอัตรำจ้ำงที่ สพฐ. จัดสรรให้และทำสัญญำจ้ำง
รำยเดือนจำกงบประมำณ สพป./สพม. จะเบิกจ่ำยให้ ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิกได้ตั้งเบิกเอง เช่น
ครู อั ต รำจ้ ำ งขั้ น วิ ก ฤติ ค รู ส ำขำขำดแคลน ค่ ำ จ้ ำ งครู / บุ ค ลำกรปฏิบั ติ งำนในโรงเรี ย นโครงกำร
พระรำชดำริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ /โรงเรียนศึ กษำพิเศษ /โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ เป็นต้น
ช่องนี้โรงเรียนไม่ต้องกรอกเนื่องจำกระบบจะทำกำรเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3 ข้อ 2.4 (1) หำก
พบว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขในส่วนที่ 3 ข้อ 2.4 (1)
(3) ค่ำจ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน โดย อปท. หมำยถึง ครูอัตรำจ้ำงที่อปท.จัดสรรให้และทำสัญญำจ้ำง
รำยเดือน
(4) ค่ำจ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน โดย เงินอื่นๆ หมำยถึง ครูอัตรำจ้ำงที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณที่
โรงเรียนจัดทำสัญญำจ้ำงรำยเดือนจำกเงินอุดหนุนรำยหัว (โครงกำรเรียนฟรี) เงินบำรุงกำรศึกษำ
เงินบริจำค เงินรำยได้สถำนศึกษำ และเงินจำกกำรระดมทรัพยำกร
(5) ค่ำจ้ำงธุรกำรโครงกำรคืนครูให้นักเรียน หมำยถึง ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ธุรกำรแทนครู รำยกำรนี้
ระบบจะทำกำรเชื่อมโยงมำจำก ส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(2)
(6) ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำร ให้กรอกข้อมูลตรงตำมแหล่งงบประมำณ
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(7) ค่ำจ้ำงพี่เลี้ยงเด็กพิกำร พี่เลี้ยงเด็กพิกำรที่ทำหน้ำที่ผู้ช่วยครูจัดกำรเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิกำร
รำยกำรนี้ระบบระบบจะทำกำรเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(4)
(8) ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคคลภำยนอกรำยชั่วโมง หมำยถึง ค่ำตอบแทนวิทยำกรบุคลภำยนอกรำย
ชั่วโมง
(9) ค่ำจ้ำงบุคลำกรอื่นๆ หมำยถึง หมำยถึง กำรจ้ำงบุคลำกรนอกจำก (2) - (8) ที่ทำสัญญำจ้ำงรำยเดือน
เช่น บรรณำรักษ์, พยำบำล, แม่บ้ำน, แม่ครัว, พนักงำนทำควำมสะอำด, คนงำนดูแลสวน, พนักงำน
ดูแลหอพัก เป็นต้น
(10) ค่ำตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น หมำยถึง จำนวนเงินค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง รำยกำรนี้ไม่ต้องกรอก
ระบบจะเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(5)
(11) ค่ำตอบแทนวิทยำกร/ครูผู้สอนศำสนำอิสลำม หมำยถึง ค่ำตอบแทนวิทยำกรสอนศำสนำอิสลำม
ศึกษำรำยชั่วโมงรำยกำรนี้ไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(6)
(12) ค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนสำหรับข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่
พิเศษรำยกำรนี้ไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(7)
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมำยถึง เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่นำยจ้ำงเป็นผู้จ่ำย เช่น
สพฐ., อปท. และโรงเรียน เป็นต้น รำยกำรนี้ในส่วนที่จ่ำยจำกงบประมำณของสพฐ./สพป./สพม.
ระบบจะเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(8) แต่หำกจ่ำยจำกงบอื่นให้กรอกตำมที่จ่ำยจริง
(14) ค่ำเช่ำบ้ำน หมำยถึง ค่ำตอบแทนซึ่งทำงรำชกำรจ่ำยให้กับข้ำรำชกำรที่มีสิทธ์เบิกค่ำเช่ำบ้ำน/เช่ำ
ซื้อ ได้ตำมระเบียบรำยกำรนี้ไม่ต้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมำจำกส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(9)
2.2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี หมำยถึง รำยจ่ำยของโครงกำรในแผนปฏิบัติก ำร
ประจำปีที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร/กำรบริหำรงำนบุคคล
2.3 อื่นๆ หมำยถึง รำยจ่ำยอื่นของโรงเรียนด้ำนบริหำรงำนบุคคล นอกเหนือจำกข้อ 2.1 และ 2.2
3. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ หมำยถึง รำยจ่ำยที่โรงเรียนใช้จ่ำย ด้ำนครุภัณฑ์ และอำคำรสถำนที่ทั้งที่เป็นเงิน
งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ดังนี้
3.1 ค่ำครุภัณฑ์ หมำยถึง งบประมำณ/เงินที่โรงเรียนจ่ำยเพื่อเป็นค่ำจัดหำครุภัณฑ์
3.2 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพดี พร้อมใช้งำน
3.3 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง อำคำร
เรียน อำคำรประกอบ เช่น อำคำรอเนกประสงค์, ส้วมและสนำมกีฬำ เป็นต้น และสิ่งก่อสร้ำงอื่น เช่น
รั้ว และถนน เป็นต้น
3.4 ค่ำปรับปรุง/ขยำยเขตระบบไฟฟ้ำ ประปำ หมำยถึง รำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ขยำย
เขต ระบบไฟฟ้ำ และประปำของโรงเรียน
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3.5 ค่ำปรั บ ปรุ ง ซ่อมแซมอำคำรเรี ยน อำคำรประกอบและสิ่ งก่อสร้ำงอื่น หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อกำร
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งก่อสร้ำงต่ำงของโรงเรียน ค่ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่ำ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
3.6 เงินเหลือจ่ำยจำกกำรก่อหนี้ผูกพัน หมำยถึง จำนวนเงินที่เหลือจำกกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ / จัดจ้ำงเพื่อ
ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น
3.7 โครงกำรกำรบริ ห ำรงบประมำณตำมแผนปฏิบั ติ กำรประจ ำปี หมำยถึง รำยจ่ำยของโครงกำรใน
แผนปฏิบัติกำรประจำปีที่โรงเรียนใช้จ่ำยสำหรับงำนบริหำรงบประมำณ
3.8 อื่นๆ หมำยถึง รำยจ่ำยอื่นของโรงเรียนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ นอกเหนือจำกข้อ 3.1- 3.5 เช่น ค่ำ
กำจัดปลวก เป็นต้น
4. ด้ ำ นกำรบริ หำรทั่วไป หมำยถึง รำยจ่ ำยที่โ รงเรียนใช้จ่ำย ส ำหรับบริห ำรงำนส ำนักงำนและตำมภำรกิ จ
บริหำรงำนทั่วไปของโรงเรียน
4.1 ค่ำสำธำรณูปโภค หมำยถึง รำยจ่ำยของโรงเรียนในเรื่องของ (1) ค่ำไฟฟ้ำ, (2) ค่ำน้ำประปำ, (3) ค่ำ
โทรศัพท์, (4) ค่ำไปรษณีย์และโทรเลขและ (5) ค่ำอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนจ่ำยจำกเงินทุกแหล่ง เช่น ที่
ได้รับจำกต้นสังกัด (สพฐ. สพป. สพม.) เงินอุดหนุนรำยหัว เงินบำรุงกำรศึกษำ เงินบริจำค เงินรำยได้
สถำนศึกษำ และจำกแหล่งอื่นๆ ยกเว้นเงินค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (6) ค่ำอินเทอร์เน็ต จำก
เงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เท่ำนั้น
4.2 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊ำชเชื้อเพลิง หมำยถึง รำยจ่ำยค่ำน้ำมันเชื่อเพลิง ก๊ำชเชื้อเพลิงสำหรับยำนพำหนะ
หรือค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตัดหญ้ำ /เครื่องปั๊มน้ำ หรืออุปกรณ์อื่น
4.3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพำหนะ รวมค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำชดเชยน้ำมัน ไม่รวมกำรเบิกจ่ำย ณ จุด
อบรมเนื่องจำกไม่ผ่ำนระบบบัญชีของโรงเรียน
4.4 ค่ำวัสดุ หมำยถึง รำยจ่ำยค่ำวัสดุที่โรงเรียนจัดซื้อสำหรับใช้ในรำชกำรของโรงเรียน
4.5 ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมควำมสัมพันธ์ชุมชน
4.6 เงินประกันสัญญำ
4.7 เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำยจำกสัญญำจัดซื้อ/จัดจ้ำงของโรงเรียน
4.8 โครงกำรบริหำรทั่วไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4.9 อื่น ๆ หมำยถึง รำยอื่น ๆด้ำนกำรบริห ำรทั่ว ไปที่น อกเหนื อจำกข้ อ 4.1 - 4.8 เช่น ค่ำเช่ำที่ดิน , ค่ำ
บำรุงรักษำคอมพิวเตอร์, ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ เป็นต้น
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5. ด้ำนกิจกำรนักเรียน หมำยถึง รำยจ่ำยที่โรงเรียนใช้จ่ำย สำหรับส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกำสเรียนรู้
จนจบหลักสูตร เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเยี่ยมบ้ำน รับนักเรียน แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจัยพื้นฐำน
สำหรับนักเรียนยำกจน ทุนกำรศึกษำ และค่ำอำหำรสำหรับนักเรียนพักนอน เป็นต้น
5.1 ปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน (โครงกำรเรียนฟรี)
5.2 ค่ำอำหำรสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
5.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน
5.4 เงินลูกเสือ
5.5 เงินเนตรนำรี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
5.6 เงินยุวกำชำด
5.7 โครงกำร/กิจกรรมจำกเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน
5.8 เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน กยศ.
5.7 โครงกำรงำนกิจกำรนักเรียนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5.8 อื่นๆ เช่นทุนกำรศึกษำ
6. เงินรำยได้แผ่นดิน หมำยถึง เงินที่รงเรียนจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือจำกนิติกรรมหรือนิติบุคคล และไม่มีกฎหมำยอื่นใดกำหนดให้โรงเรียนเก็บไว้ หรือหักไว้เพื่อจ่ำย ประกอบด้วย
6.1 ค่ำขำยของเบ็ดเตล็ด
6.2 ค่ำธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ำยเกิน 2 ปีงบประมำณ
6.4 ดอกเบี้ยเงินฝำก
6.5 อื่นๆนอกเหนือจำกข้อ 6.1 - 6.4
ส่วนที่ 5 รำยงำนเงินคงเหลือรำยงำนเงินคงเหลือ
หมำยถึง รำยงำนเงินคงเหลือของโรงเรียน ตำมรำยกำรที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เงินคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนำคม และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยำยน
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