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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.11 โครงการพฒันาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
                    (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ค าอธิบาย :  ระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษานับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรอบในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรและการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจถึง
แหล่งที่มาของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสม    เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จ าเป็นสามารถลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
นอกจากนี ยังช่วยบ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรด้านการศึกษาและ สามารถพัฒนาระบบบัญชี
การศึกษาขั นพื นฐานส าหรับใช้ในการก ากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของส านักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และได้ใช้ข้อมูลส าหรับรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit 
Cost : OUC) ตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ 
จ านวน 2 ครั ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 
2561– 30 กันยายน 2561) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า           
การสร้างธรรมาภิบาลในด้านการเงินให้กับโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญ  การมีบัญชีการศึกษาขั นพื นฐานจะเป็น
ฐานข้อมูลที่ส าคัญ ในการพัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขั นพื นฐานให้สามารถลดความเหลื่อมล  า
ทางการศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถด าเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั นพื นฐานได้
อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

สูตรการค านวณ :  
 จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         X 100 
                     จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา            

มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
 

สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา            
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา           

จากจ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระดับ ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ  3  ระดับ 4 ระดับ 5 
(ผ่านการประเมิน) 

00 05 00 05 100 
 

เป้าหมาย : สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
ร้อยละ 100 (ระดับ 5) 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มนโยบายและแผน/ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ หน่วยตรวจสอบภายใน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 1. ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน    
2 ครั ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 
– 30 กันยายน 2561) 
 2. สถานศึกษารายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้รายงานครั งที่ 1 ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 และครั งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 3. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th 
และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประชุมคณะท างานจัดท าระบบบัญชีการศึกษาขั นพื นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน 
 2. ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. ประมวลผลข้อมูลและประกาศผลการรายงานข้อมูลให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทราบ 
 5. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 6. รายงานผลการด าเนินงานให้ กพร.ทราบตามระเวลาที่ก าหนด 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์
2. ก ากับ ติดตาม ให้โรงเรียนรายงานตามเวลาที่ก าหนด 
3. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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 ระดับสถานศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลคู่มื อการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์ โหลดได้ที่  https://e-
budget.jobobec.in.th และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th 
 2. รายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั ง คือ 
ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 – 30 
กันยายน 2561) 

2. รายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ตรวจสอบการายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   2. นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   3. นางวรรณา จิตกระแส   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   4. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   5. นางสาวดาราวรรณ ผึ งปฐมภรณ์ เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
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