
 

 

 

 ผู้ใช้สามารถเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ Google Chrome  ที่  https://e-budget.jobobec.in.th 

1.  เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์  สามารถเข้าสู่ระบบรายงาน  โดย เลือกแถบ “ส าหรับสถานศึกษา” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าสู่เว็บไซต์ 
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2. การ Login เข้ารายงาน  ใช้รหัส Per_code ซึ่งเป็นเลข 6 หลักของแต่ละโรงเรียนใช้เป็น Username 

และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ (รหัส Per_code ดูได้จากบัญชีจัดสรรงบเงินอุดหนุน)  จากนั้นเลือก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคลิก “เข้าสู่ระบบ”   

 

 

 

 

 

 

   

3. ระบบแสดงชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน  ให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าเป็นโรงเรียนที่ต้องการรายงานหรือไม่       

หากถูกต้องให้ คลิก “ยืนยันโรงเรียนนี้”  หากไม่ถูกต้อง คลิก “ไม่ใช่โรงเรียนที่ต้องการ”              

เพ่ือกลับสู่หน้า Login ใหม่  

 

 

 

 

 

 

2.1 2.2 
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4. เข้าสู่หน้าหลักการรายงาน จะมีเมนูการท างาน 4 เมนู  ประกอบด้วย  

1. รายงานค่าสาธารณูปโภค  ผู้ใช้สามารถเข้ารายงานได้เป็นประจ าทุกเดือน   

2. ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รายงานข้อมูลปีละ  2  ครั้ง 

    2.1  ครั้งที่ 1 (ข้อมูล  1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62  ระบบเปิดให้รายงานระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 20 มิ.ย. 62 

    2.1  ครั้งที่ 2 (ข้อมูล  1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)  ระบบเปิดให้รายงานระหว่างวันที่ 1 – 20  ต.ค.  6 

3.  รายงานงบด าเนินงาน(ค่าซ่อมแซม)  ผู้ใช้เข้ารายงาน กรณีที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบด าเนินงาน ซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้า/ประปา 

4.  รายงานงบลงทุน  ผู้ใช้เข้ารายงานกรณี โรงเรียนได้รับจัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หรือ ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

 

16 พ.ค. – 20 มิ.ย. 62 



ปฏิทินการรายงานข้อมูล  ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ การรายงาน ก าหนดเวลาการรายงาน 

รายงานค่าสาธารณูปโภค   
ข้อมูลจ านวนหน่วยและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เกดิขึน้
จริง   ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา            
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณยี์            
และค่าอินเตอร์เนต็  แต่ละเดือนของ
สถานศึกษา   

ครั้งที่ 1 : ข้อมูล  1 ต.ค. 2561 – 31  มี.ค. 2562 ภายในวันที่  29 เม.ย. 2562 

ครั้งที่ 2 : ข้อมูล  1 ต.ค. 2561  – 30  มิ.ย. 2562 ภายในวันที่  29 ก.ค. 2562 

ครั้งที่ 3 : ข้อมูล  1 ต.ค. 2561  – 30  ก.ย. 2562 ภายในวันที่  5 ต.ค.  2562 

ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย และเงิน
คงเหลือของสถานศึกษา  

ครั้งที่ 1 : ข้อมูล  1 ต.ค. 2561 – 31  มี.ค. 2562 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 62– 20 มิ.ย. 62 

ครั้งที่ 2 : ข้อมูล  1 เม.ย. 2562 – 30  ก.ย. 2562 ระหว่างวันที่  1 ต.ค. 62– 20 ต.ค. 62 

รายงานงบด าเนินงาน  
รายการงบด าเนินงาน(ค่าใช้สอย) 
เฉพาะโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า/ประปา 

ครั้งที่ 1 : ข้อมูล  1 ต.ค. 2561 – 31  มี.ค. 2562 ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 62 

ครั้งที่ 2 : ข้อมูล  1 เม.ย. 2562 – 30  ก.ย. 2562 ภายในวันที่ 5 ต.ค. 62 

รายงานงบลงทุน  
รายการงบลงทุน เฉพาะโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครั้งที่ 1 : ข้อมูล  1 ต.ค. 2561 – 31  มี.ค. 2562 ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 62 

ครั้งที่ 2 : ข้อมูล  1 เม.ย. 2562 – 30  ก.ย. 2562 ภายในวันที่ 5 ต.ค. 62 

 

5.  เข้าสู่เมนูการรายงานที่ต้องการ   

 

  

 

 

    

 

ศึกษาวิธีการรายงานแต่ละรายการในเนื้อหาถัดไป 


