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การใช้งานเว็บไซต์ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://budget65.jobobec.in.th
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@ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
1. ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ (เลือกรายการ) ให้ป้อนงบประมาณที่โรงเรียนจัดตั้ง แต่ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์ ระบบจะนำงบประมาณทีโ่ รงเรียนจัดตั้งเป็นยอดงบประมาณที่ใช้ไป
2. รายการสิ่งก่อสร้าง การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา ระบบ
กำหนดให้แนบหนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็กเข้าสู่ระบบ
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@ ทำความเข้าใจก่อนการเริ่มต้นใช้งาน
1. ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง
2. เว็บไซต์ได้ปรับเปลีย่ นชื่อโรงเรียนตามข้อมูล DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และจะมีรายชื่อเฉพาะ
โรงเรียนทีม่ ีนักเรียนเท่านั้น โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์จะไม่มีในเว็บไซต์
3. ข้อมูลจำนวนนักเรียนยึดข้อมูล DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นรายโรงเรียน กรณีโรงเรียนมา
รวมแต่บันทึกข้อมูลนักเรียน ในโรงเรียนมารวม (โรงเรียนลูก) เว็บไซต์จะถือว่าเป็นโรงเรียน 2 โรงเรียนและโรงเรียนหลักจะมี
จำนวนนักเรียนตาม DMC ที่รายงานเท่านั้น
4. เว็บไซต์ได้จำแนกโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
4.1 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
4.2 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
4.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิน่ ทุรกันดาร
4.4 โรงเรียนทั่วไป
เว็บไซต์จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเพียงกลุ่มเดียวจากลำดับแรกเป็นหลัก
5. เกณฑ์จำนวนนักเรียน
5.1 ค่าครุภัณฑ์ จะจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป โดยจะยึดตามเกณฑ์ตาม
ขนาดของโรงเรียนในแต่ละรายการ
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างใหม่จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61 คน
ขึ้นไป ทั้งนี้ การขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะยึดตามเกณฑ์ความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานและจำนวน
นักเรียนขั้นต่ำของสิ่งก่อสร้างในแต่ละรายการ สำหรับรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
6. การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ในรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ และค่าก่อสร้างใหม่ ได้จัดไว้ในเมนู
เดียวกัน ผู้ใช้จะต้องจัดเรียงรายการทั้ง ก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซมไว้ด้วยกัน เว็บไซต์จะยึดลำดับที่ตามที่ผู้ใช้บันทึก
ข้อมูลเข้ามาในเว็บไซต์ กรณีที่ปรับลดงบประมาณจะดำเนินการปรับลดจากลำดับสุดท้ายออกให้ครบตามกรอบงบประมาณที่
ได้รับใหม่
7. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างรั้ว ถนนและรางระบายน้ำ เนื่องจากราคากลาง ที่กำหนดเป็น
ราคาต่อความยาว 1 เมตรไม่รวม Factor F ดังนั้นในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจะต้องนำ ค่า Factor F มาคำนวณเพิ่ม
ด้วย
8. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) จะต้องไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอาคารขนาดใหญ่ (อาคารผูกพัน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9. ครุภัณฑ์รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
เท่านั้น
10. จังหวัดในเขตพื้นที่แผ่นดินไหวฯ ราคาของอาคารในเว็บไซต์จะปรับให้เท่ากับอาคารในพื้นที่ปกติ โดย
สพฐ. จะสำรองงบประมาณส่วนต่างไว้ชดเชย
11. โรงเรียนที่ไม่ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) หรือระบุคลาดเคลื่อน (น้อยกว่า 1 หรือ มากกว่า
360) ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ได้ทั้ง 2 รายการ แต่
โรงเรียนที่ ระบุพิกัด (Latitude และ Longitude) ถูกต้อง แต่ ไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ
B-OBEC จะไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าสิ่งก่อสร้าง (จัดตั้งครุภัณฑ์ได้)
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@ การเข้าสู่ระบบ
สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้

@ หน้าหลักการทำงาน
เมื่อผู้ใช้ Login เข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จ เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลักการทำงาน สำหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้จัดกลุ่มการทำงานไว้ 5 เมนูหลัก

1.
2.
3.
4.
5.

งานทะเบียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนทั่วไป/พื้นทีส่ ูงฯ
โรงเรียนพระราชดำริฯ
โปรดอ่าน...
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@ เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน
เมนูหลักที่ 1 งานทะเบียน สำหรับผู้ใช้จัดการงานทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 6 เมนู
ย่อย ประกอบด้วย

1.1 ทะเบียนโรงเรียน สำหรับผู้ใช้แก้ไขชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด กรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่
ถูกต้อง
1.2 ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้เพิ่ม/ลบ/แก้ไขผู้ใช้งาน ซึ่งเว็บไซต์กำหนดให้มี User ได้สำนักงานเขตพื้นที่ละ
3 User
1.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.4 ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้รับการอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็น 2 เมนูย่อย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำหรับสถานศึกษา
1.5 ทะเบียนสิ่งก่อสร้าง เมนูย่อยนี้จะแสดงรายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รบั การอนุมัติให้ใช้จัดตั้งงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามสภาพพื้นที่ที่ตั้งของจังหวัดพื้นที่หรือบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว พื้นที่หรือ
บริเวณทีเ่ ป็นดินอ่อนอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล และพื้ น ที่ ห รื อ บริ เ วณที่ อ ยู่ ใ กล้ ร อยเลื่ อ นที่ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว หรือจังหวัดในพื้นที่ปกติ
1.6 งบประมาณ เมนูย่อยนี้จะแสดงกรอบวงเงินงบประมาณและผลการบันทึกข้อมูลของแต่ละ สพท.
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@ เมนูหลักที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมนูหลักที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่ สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตัง้ งบประมาณ ตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 2 เมนูย่อย ประกอบด้วย

2.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.2 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง สำหรับผูใ้ ช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่รายการ
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่
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@ เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง
เมนูหลักที่ 3 โรงเรียนทั่วไป/พื้นที่สูง สำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูลผลการจัดตั้งงบประมาณ ตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งประกอบด้วยเมนูการทำงานทั้งสิ้น 3 เมนูย่อย ประกอบด้วย

3.1 ครุภัณฑ์ สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์ให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนใน
พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่งย่อย 5 เมนู

3.2 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สำหรับผู้ใช้จัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างใหม่และค่าปรับปรุงซ่อมแซมให้กับ
โรงเรียนทีต่ ั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสัง่ ย่อย 6 เมนู

3.3 อาคารผูกพัน สำหรับผู้ใช้จัดตัง้ งบประมาณค่าก่อสร้างใหม่อาคารขนาดใหญ่ที่กำหนดให้ผูกพัน 2
ปีงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนในพื้นทีส่ ูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ มีเมนูคำสั่ง
ย่อย 5 เมนู

สามารถจัดตั้งได้ 3 ประเภทคือ อาคารเรียนแบบมาตรฐาน อาคารแบบพิเศษ และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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@ เมนูหลักที่ 4 โรงเรียนพระราชดำริฯ
ดำเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนทัว่ ไป/พื้นที่สูง โดยบันทึกข้อมูลตามที่กลุ่มโรงเรียนได้พิจารณาจัดตั้ง
ไม่มีกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละ สพท.

@ เมนูหลักที่ 5 โปรดอ่าน
คือคู่มือการบันทึกข้อมูลฉบับนี้

