ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน
ผลผลิตหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผลผลิตตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ นักเรียน 6 ประเภท ได้แก่ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
นักเรียนการศึกษาภาคบังคับ(นักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น) นักเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และโครงการตามนโยบาย (Flagship) จํานวน 13 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางวิ จั ย บุ ค ลากรทางวิ จั ย และระบบมาตรฐานการวิ จั ย ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
โครงการป้องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการวิ จัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และโครงการสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการ
ขยะ น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
จากตารางปี ง บประมาณ 2560 มี โ ครงการเกิ ด ขึ้ น ใหม่ จํ า นวน 9 โครงการ ที่ เ พิ่ ม จาก
ปีงบประมาณ 2559 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ซึ่งได้แก่ ผลผลิตรายงานค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐาน
การวิ จั ย ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โครงการสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ
น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอีก
11 ผลผลิต/โครงการ ผลการเปรียบเทียบผลผลิตหลักปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2559 พบว่ามี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลงเกินร้อยละ 20 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
1. ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559
จํานวน 7,821,505,657.32 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 39.06 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน
12,204,553,464.29 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 20,026,059,121.61 บาท) และด้วยปริมาณนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 25,498 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ
2.75 เมื่อจํานวนนักเรียนที่เป็นตัวหารลดลงน้อยกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่มากกว่า จึงทําให้ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิ ตผู้จบการศึ กษาก่อนประถมศึกษาลดลงร้อ ยละ 37.33 โดยค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ นําไปใช้ จ่ายเพื่อจั ด
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
1.1 รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน 2,918 ชุด ๆ ละ
59,800 บาท จํานวน 174,496,400 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 55,203,260 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 274,500 บาท
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1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 ฯ จํานวน 194,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
493,470 บาท
1.6 ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 309,500 บาท
1.7 ค่าอาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ให้บริการและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปสักการะพระบรมศพรัชกาลที่ 9 จํานวน 120,000 บาท
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนสําหรับเข้าร่วม “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อ
พ่อ” จํานวน 197,800 บาท
1.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนสําหรับเข้าร่วม “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อ
พ่อ” จํานวน 275,400 บาท
2. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน
102,764,042,152.58 บาท คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 57.24 (ปี ง บประมาณ 2560 มี ต้ น ทุ น รวม จํ า นวน
76,762,221,92.38 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 179,526,264,073.96 บาท) และด้วยปริมาณนักเรียน
ภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 126,527 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.47
เมื่อจํานวนนักเรียนที่เป็นตัวหารลดลงน้อยกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่มากกว่า จึงทําให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ลดลงร้อยละ 56.16 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษา เพื่อการจัด
การศึ กษาภาคบังคั บให้แ ก่ ประชากรวัยเรียน อีกทั้งนําไปใช้ตามโครงการและกิ จกรรมต่างๆ ที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 32,319,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (139 อัตรา) ระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,135,500 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จํานวน 20,000,000 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใน
โรงเรียน จํานวน 366,000,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขยายผลการนําส่งข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ําเป็นต่อการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษาในลักษณะ online จํานวน 3,103,530 บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค การแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับประถมศึกษา สพฐ. – เอ พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคี จํานวน 7,679,750 บาท
2.7 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 41,504,400 บาท
2.8 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 595,822,500 บาท
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2.9 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 253,619,100 บาท
2.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวัด และระดับกลุ่ม
จังหวัดเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,687,700 บาท
2.11 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 457,797,106 บาท
2.12 ค่าใช้จ่ายดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา จํานวน
2,040,000 บาท
2.13 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 5,103,000 บาท
2.14 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง จํานวน
42,071,400 บาท
2.15 ค่าใช้จ่ายจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร จํานวน 2,430,000 บาท
2.16 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 16,832,000 บาท
2.17 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน จํานวน 196 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน และเงินสมทบ
ประกันสังคม 5 % จํานวน 18,238,500 บาท
2.18 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจ
ราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการ 1 – 18 และส่วนการศึกษาพิเศษ จํานวน 8,000,000 บาท
2.19 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน) จํานวน 5,490,000 บาท
2.20 ค่าตอบแทนจ้างครูต่อเนื่องให้โรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล 10 โรง จํานวน 5,481,000
บาท
2.21 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารงานประจําปี จํานวน 34,799,500 บาท
2.22 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนชุดโครงการที่ 13 ศาสตร์พระราชา จํานวน 20,185,000 บาท
2.23 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 450,777,000 บาท
2.24 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 15,373,120 บาท
2.25 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
579,757,500 บาท
2.26 ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5,290 อัตรา จํานวน
33,736,500 บาท
2.27 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร
จํานวน 57,300,000 บาท
2.28 ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 445,700,000 บาท
2.29 ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 315,719,304 บาท
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2.30 ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 620,200 บาท
2.31 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จํานวน 30,560,000 บาท
2.32 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมประปา-ไฟฟ้า
จํานวน 37,169,900 บาท
2.33 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
จํานวน 239,405,990 บาท
2.34 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 7,200,900 บาท
2.35 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 44,929,500 บาท
2.36 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพต่อนักเรียน จํานวน 8,421,000 บาท
2.37 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 55,117,038 บาท
2.38 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 17,380,000 บาท
2.40 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จํานวน 21,940,800 บาท
2.41 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 50,770,845 บาท
2.42 ค่าจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 จํานวน 392 คน
จํานวน 6,972,525 บาท
2.43 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,410,500 บาท
2.44 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 ปีการศึกษา
2559 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 3,500,000 บาท
2.45 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จํานวน 3,000,000 บาท
2.46 ค่าใช้จ่ายในการอบรมครู ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฏิรูประบบ
การพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ จํานวน 2,338,283 บาท
2.48 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 14,976,500 บาท
2.49 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 9,958,500 บาท
2.50 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 1,795,500 บาท
2.51 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารงานประจําปี จํานวน 28,605,700 บาท
2.52 ค่าใช้จ่ายในการให้เป็นทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา จํานวน 840 ทุน จํานวน 980,000 บาท
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2.53 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิกในระดับเขตและ
ระดับภูมิภาค จํานวน 4,895,000 บาท
2.54 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,750,000 บาท
2.55 ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัลโครงการ
“ครูดีในดวงใจ” และ “สพฐ.ดีเด่น” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้ารับรางวัลจํานวน 219 คน
ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2560 จํานวน 417,500 บาท
2.56 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 1,640,000 บาท
2.58 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศปี 2560 จํานวน 4,100,000 บาท
2.59 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 5,548,500 บาท
2.60 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฎิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 77,000,000 บาท
2.61 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน จํานวน 15 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน
1,417,500 บาท
2.62 ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
14,367,693 บาท
2.63 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 800,000 บาท
2.64 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 28,213,000 บาท
2.65 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 3,639 อัตรา อัตราเดือนละ
15,000 บาท พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 5 % ของเงินเดือน จํานวน 55,077,750 บาท
2.66 ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้
แบบActive Learning จํานวน 491,500 บาท
2.67 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. สปอนเซอร์ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 3,630,000 บาท
2.68 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 234,924,771 บาท
2.69 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําแผนจัดการศึกษาแบบ บูรณาการเพื่อ
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จํานวน 1,020,000 บาท
2.70 ค่าหนังสือสําหรับห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 2,000,000 บาท
2.71 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 275,388,750 บาท
2.72 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยดําเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน
45,341,420 บาท
2.73 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการสนับสนุนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 600,000 บาท
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2.74 ค่าใช้จ่ายโครงการ “ศธ.รวมพลัง ร่วมใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จํานวน 1,060,000 บาท
2.75 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 75,723,550 บาท
2.76 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
14,600,000 บาท
2.77 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จํานวน 2,083,820 บาท
2.78 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ และต่อยอดกิจการพัฒนาความสามารถทางวิชาการสําหรับผู้เรียน
จํานวน 2,100,000 บาท
2.79 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง จํานวน 2,982,000 บาท
2.80 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่
ขอรับการประเมิน จํานวน 24,758,700 บาท
2.81 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการทีป่ รึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จํานวน 18,273,500 บาท
2.82 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 41,958,500 บาท
2.83 ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท วอลเลย์บอล , บาสเกตบอล, เซปัก
ตะกร้อ, ฟุตบอลพลาสติก จํานวน 1,050,000 บาท
2.84 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณา
การในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี
จํานวน 2,000,000 บาท
2.85 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 14,021,200 บาท
2.86 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560 จํานวน 2,142,500 บาท
2.87 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน 37,600,000 บาท
2.88 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
การประเมินวิทยฐานะ จํานวน 1,371,000 บาท
2.89 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาค จํานวน 975,300 บาท
2.90 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มแี ละเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 1,369,050 บาท
2.91 ค่าซ่อมแซมอาคารหอพัก ซ่อมแซมอาคารโรงครัว ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5,068,650 บาท
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2.100 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 3,240,000 บาท
2.101 ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
15,310,683 บาท
2.102 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 58,075,229 บาท
2.103 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 11,182,500 บาท
2.104 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง จํานวน
7,144,200 บาท
2.105 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 3,920 อัตรา จํานวน 8,430,000 บาท
2.106 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ขอรับการประเมิน จํานวน 8,346,950 บาท
2.107 ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท วอลเลย์บอล , บาสเกตบอล,
เซปักตะกร้อ, ฟุตบอลพลาสติก จํานวน 12,800,000 บาท
2.108 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขนั้ วิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 171,990,000 บาท
2.109 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ อาชีพ
โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิน่ ทุรกันดาร จํานวน 18,300,000 บาท
2.110 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการแก้ปญ
ั หาการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียน
ในพื้นที่ข้างเคียง โครงการพัฒนาดอยตุง จํานวน 9,722,800 บาท
2.111 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 7,455,500 บาท
2.112 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร” ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน
5,087,900 บาท
2.113 ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ระยะ
ที่ 2 มุ่งคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จํานวน 9,00,000 บาท
2.114 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นทีย่ ากลําบาก
ในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน จํานวน 53,544,600 บาท
2.115 ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาแม่
โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิน่ ทุรกันดาร จํานวน 24,200,000 บาท
2.116 ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการดําเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้กลุม่ ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 3,660,000 บาท
2.117 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯของโรงเรียนตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จํานวน 2,760,000 บาท
2.118 ค่าใช้จ่ายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ จํานวน 6,925,000 บาท
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2.119 ค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง รายการค่าอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาค
เรียน จํานวน 122,925,560 บาท
2.120 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จํานวน 1,974,000 บาท
3. ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 42,734,417,109.02 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 60.51 (ปีงบประมาณ 2560
จํานวน
27,891,903,923.25 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 70,626,321,032.27 บาท) และด้วยจํานวนนักเรียน
มัธยมที่เป็นตัวหารลดลงจํานวน 23,637 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.19 เมื่อจํานวนนักเรียนที่เป็นตัวหาร
ลดลงน้อยกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่มากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายลดลงร้อยละ 59.62 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายสําหรับสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ประชากรวั ย เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และสถานศึกษาที่ดูแลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 508,900 บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 1,316,000 บาท
3.3 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา จํานวน 275,000 บาท
3.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สองให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สอง จํานวน 6,949,000 บาท
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมยุวทูตความดียุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
จํานวน 2,070,000 บาท
3.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 300,000 บาท
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 508,900 บาท
3.8 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง ยั่งยืน” จังหวัดยะลา จํานวน 200,000 บาท
3.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง จํานวน 276,500 บาท
3.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการดําเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้
สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 277,843 บาท
3.11 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนา
ผู้นํานักเรียนอาเซียน จํานวน 850,000 บาท
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3.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน” จํานวน 1,380,000 บาท
3.13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 283,200 บาท
3.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยม มั่นคง ยั่งยืน” จังหวัดปัตตานี จํานวน 610,000 บาท
3.15 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการ
พัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จํานวน 400,000 บาท
3.16 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 36,054,880 บาท
3.17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล และรายงานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 606,700 บาท
3.18 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง จํานวน 48,000,000 บาท
3.19 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 817,000 บาท
3.20 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา จํานวน 125,000 บาท
3.21 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนาให้โรงเรียนพี่
และโรงเรียนน้อง จํานวน 12,400,000 บาท
3.22 ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาต่างประเทศที่สอง ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาเกาหลี จํานวน 4,200,000 บาท
3.23 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 600,000 บาท
3.24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 112,300 บาท
3.25 ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม สําหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1,300,000 บาท
3.25 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบทีชํารุดทรุดโทรามและระบบแสงสว่าง จํานวน
886,159 บาท
3.27 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนา
ผู้นํานักเรียนอาเซียน จํานวน 1,700,000 บาท
3.28 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 314,400 บาท
3.29 ค่าใช้จ่ายในการทําหลักสูตรอบรมการดําเนินงานด้านฐานข้อมูลและเว็บไซด์ จํานวน
400,000 บาท
3.30 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,146,170 บาท
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3.31 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้กับกลุม่ โรงเรียนในโครงการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) จํานวน 3,000,000 บาท
3.32 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล และรายงานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 133,200 บาท
3.33 ค่าใช้จ่ายโครงการ Thailand STEM Festival 2017 จํานวน 4 จุดภูมิภาค
จํานวน 3,000,000 บาท
3.34. ค่าเช่าอาคาร OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จํานวน 370,800 บาท
3.35 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบประเมินความรู้ภาษาจีนของครูชาวไทย จํานวน
628,800 บาท
3.36 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 จํานวน 1,889,600 บาท
3.37 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่
“มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” จํานวน 1,379,800 บาท
3.38 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา (โรงเรียนน้อง)
จํานวน 4,700,000 บาท
3.39 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 4,375,800 บาท
3.40 ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผูแ้ ทนครูในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อชี้แจงโครงการการสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 866,250 บาท
3.41 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน
จํานวน 33,417,400 บาท
3.42 ค่าวัสดุและซ่อมแซมอาคารโครงการห้องเรียนกีฬา ระยะที่ 2 จํานวน 2,977,827 บาท
3.43 ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาจีนแบบเข้มใน 5 ภูมภิ าค จํานวน 2,100,000 บาท
3.44 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อแบบเรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อวิทยาการ
Francais a Orientation Scientifique และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนสีกัน
จํานวน 370,000 บาท
3.45 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 250,000 บาท
3.46 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิต
ระดับโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จํานวน 1,500,000 บาท
3.47 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนาให้โรงเรียนพี่
และโรงเรียนน้อง จํานวน 2,600,000 บาท
3.48 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สองให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สอง จํานวน 3,415,000 บาท
3.49 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 450,000 บาท
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3.50 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 206,400 บาท
3.51 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้กับกลุม่ โรงเรียนในโครงการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) จํานวน 5,500,000 บาท
3.52 ค่าใช้จ่ายโครงการ Thailand STEM Festival 2017 จํานวน 4 จุดภูมิภาค
จํานวน 1,400,000 บาท
3.52 ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนสุรนารีวิทยา จํานวน 847,829 บาท
3.54 ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน จํานวน 14 โรงๆละ
100,000 บาท จํานวน 800,000 บาท
3.55 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 369,000 บาท
3.66 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน
จํานวน 1,981,840 บาท
3.67 ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาจีนแบบเข้มใน 5 ภูมภิ าค จํานวน 1,400,000 บาท
3.68 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 347,482,200 บาท
3.69 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 84,000,000 บาท
3.70 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 422,416,800 บาท
3.71 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา
อาคารที่พักอาศัยสนามกีฬา ปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 729,712,900 บาท
3.72 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 1,048,411,200 บาท
3.73 ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนและเงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน
2,835,000 บาท
3.74 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
จํานวน 1,856,083 บาท
3.75 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
24,261,710 บาท
3.76 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา จํานวน 5,181,000 บาท
3.77 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 7,144,200 บาท
3.78 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวน
177,187,500 บาท
3.79 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน 13,553,000 บาท
3.80 ค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุน เป็นทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 750,000 บาท
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3.81 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 1,637,500 บาท
3.82 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 24,804,700 บาท
3.83 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 110,966,800 บาท
3.84 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา
อาคารที่พักอาศัยสนามกีฬา ปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 24,889,700 บาท
3.85 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 345,220,500 บาท
3.86 ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนและเงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน
8,505,000 บาท
3.87 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
2,469,300 บาท
3.88 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน 2,152,500 บาท
4. ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุน
รวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 494,102,509.06 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.12 (ปีงบประมาณ
2560 จํานวน 2,774,618,211.51 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3,268,720,720.57 บาท) และด้วย
จํานวนนักเรียนเด็กพิการที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้น จํานวน 1,599 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 เมื่อต้นทุนรวม
ลดลงมากกว่าจํานวนปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเด็กพิการลดลง
ร้อยละ 20.38 ซึ่งงบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ มีรายละเอียดการใช้
จ่ายดังนี้
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 22,111,190 บาท
4.2 ค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 250 รายการ และรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,000 ซีซี และรถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,500 ซีซี จํานวน 11 คัน จํานวน 39,439,500 บาท
4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,612,800 บาท
4.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 33,353,200 บาท
4.5 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
4.6 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
4.7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญา
อ่อนและพนักงานขับรถยนต์) สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,309,800 บาท
4.8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็ก
ปัญญาอ่อนและพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 13,309,800 บาท
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4.9 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 1,984,500 บาท
4.10 ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 2,916,959 บาท
4.12 ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จํานวน 241,300 บาท
4.13 ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 3,556,020 บาท
4.14 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2,362,500 บาท
4.15 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 2,551,500 บาท
4.16 ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 7,650,422 บาท
4.17 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 27,072,000 บาท
4.18 ค่าสาธารณูปโภค 6 เดือน จํานวน 7,768,480 บาท
4.19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการการของเด็ก จํานวน
21,221,600 บาท
4.20 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ และอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 20,879,690 บาท
4.21 ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุการศึกษา
รวมทั้งค่าหนังสือ วารสาร และตํารา จํานวน 21,083,100 บาท
4.22 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
และพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 17,873,100 บาท
4.23 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ (สปพ.)
ของพนักงานราชการ จํานวน 1,185,000 บาท
4.24 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนประจํา ช่วง 6 เดือน จํานวน 26,781,200 บาท
4.25 ค่าครุภณ
ั ฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และค่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอก
สูบละไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี จํานวน 5 คัน จํานวน 34,179,900 บาท
4.26 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จํานวน 400,000 บาท
4.27 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 189,000 บาท
4.28 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 17,873,100 บาท
4.29 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน
1,260,000 บาท
4.30 ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาให้สถานศึกษา
จํานวน 1,954,970 บาท
4.31 ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุสํานักงาน รวมทั้งค่าวัสดุวารสารและตํารา จํานวน 21,080,400 บาท
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4.32 ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 6 เดือน ตัง้ แต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 จํานวน
7,768,480 บาท
4.33 ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจํา ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ และอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 24,252,350 บาท
4.34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการตามแผน IEP
จํานวน 16,387,000 บาท
4.35 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ จํานวน 1,889,910 บาท
4.36 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ จํานวน 14,107,170 บาท
4.37 ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 5,887,300 บาท
4.38 สิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น
อาคารเรียน 3 หลัง จํานวน 128,383,100 บาท
4.39 รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงอาหาร หอประชุม
แบบ 101 ล/27 อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น และอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 จํานวน
111,939,000 บาท
4.40 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท (ค่าปรับปรุงพัฒนา) จํานวน
52,221,784 บาท
4.41 ค่าก่อสร้างราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท จํานวน 142 รายการ ให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 64 แห่ง จํานวน 226,843,600 บาท
4.42 รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงอาหาร หอประชุม
แบบ 101 ล/27 อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น และอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 จํานวน
126,768,200 บาท
4.43 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท (ค่าปรับปรุงพัฒนา) จํานวน
54,454,500 บาท
4.44 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท (ค่าปรับปรุงพัฒนา) จํานวน
2,121,000 บาท
4.45 ค่าจ้างครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
จํานวน 5,386,500 บาท
4.46 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 843,700 บาท
4.47 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จํานวน
2,590,000 บาท
4.48 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษครั้งที่ 1 “การเปลี่ยนผ่านจากสถานศึกษาสู่การมีงานทํา” จํานวน 4,490,020 บาท
4.49 ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระดับจังหวัด จํานวน 1,539,600 บาท
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4.50 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 8 กิจกรรม จํานวน
869,920 บาท
4.51 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
จํานวน 2,074,800 บาท
4.52 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟในโรงเรียนที่
สอนบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 871,000 บาท
4.53 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
จํานวน 5,960,000 บาท
4.54 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 616,186,800 บาท
4.55 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม จํานวน 616,186,800 บาท
4.56 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 38,299,800 บาท
4.57 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม จํานวน 38,299,800 บาท
4.58 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 64,843,000 บาท
4.59 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
จํานวน 64,859,000 บาท
4.60 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 154,086,000 บาท
4.61 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
จํานวน 154,256,100 บาท
4.62 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 34,226,400 บาท
4.63 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
จํานวน 34,283,100 บาท
5. ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 646,092,246.74 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 27.05 (ปีงบประมาณ 2560
จํานวน 1,742,020,121.76 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,388,112,368.50 บาท) และด้วยจํานวน
นักเรียนเด็กด้อยโอกาสที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้น จํานวน 97 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 เมื่อต้นทุนรวมลดลง
มากกว่าจํานวนปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานลดลงร้อยละ 27.21 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายสําหรับสถานศึกษาที่ดูแลเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายให้เขตพื้นที่ที่ต้องดูแล สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ด้อยโอกาส โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
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5.1 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม แบบ
101 ล/27 (พิเศษ) และรายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 จํานวน 402,881,200 บาท
5.2 รายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 29 โรงอาหาร หอประชุมแบบ 101 ล/27
(พิเศษ) และอาคารเรียน 318 ล/55-ข จํานวน 136,659,800 บาท
5.3 รายการค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท จํานวน
65,038,849 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 26,616,060 บาท
5.5 ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 439 รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด
4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า3,500 ซีซี และรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี จํานวน 4 คัน จํานวน 88,637,500 บาท
5.6 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,870,500 บาท
5.7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ดแู ลนักเรียนประจําหอนอนในช่วงเวลา
กลางคืน และวันหยุดราชการ จํานวน 39,964,000 บาท
5.8 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษ
รายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 28,236,000 บาท
5.9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 10,216,500 บาท
5.10 ค่าตอบแทนครูผสู้ อนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 4,136,000 บาท
5.11 ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จํานวน 1,947,897 บาท
5.12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/ยาม/นักการภารโรง/พี่เลี้ยงเด็กอ่อน/พนักงาน
ขับรถยนต์) จํานวน 10,216,500
5.13 ค่าตอบแทนครูผสู้ อนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 3,408,000 บาท
5.14 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ค่าตอบแทนผูค้ วบคุม
งานก่อสร้าง ค่าขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 5,298,887 บาท
5.15 ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 3,314,097 บาท
5.16 ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 12,720,400 บาท
5.17 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 544,000 บาท
5.18 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มี
ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและวิชาการ จํานวน 1,940,000 บาท
5.19 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 9,680,000 บาท
5.20 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สําหรับเด็ก
ด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ จํานวน 2,704,200 บาท
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5.21 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มี
ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและวิชาการ จํานวน 2,835,760 บาท
5.22 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมและจัดหา
สื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ สําหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/
ราชประชานุเคราะห์ จํานวน 383,500 บาท
6. ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 146,305,381.50 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.55 (ปีงบประมาณ
2560 ต้นทุนรวม จํานวน 687,547,183.67 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 833,852,565.17 บาท) แต่
ด้วยจํานวนนักเรียนเด็กผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2559 เท่ากัน คือ จํานวน 8,640 คน เมื่อปริมาณงานเท่าเดิม แต่ต้นทุนรวมมียอดลดลง จึงทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 17.55
ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จํานวน 195 โรง ๆ ละ 90 คน และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กํากับดูแล และดําเนินการตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาทีฝ่ ึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
และส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังนี้
6.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาของผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 300,000 บาท
6.2 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล จํานวน
3,500,000 บาท
6.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Students
จํานวน 3,300,000 บาท
6.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน 1,400,000 บาท
6.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 90,132,000 บาท
6.6 ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 23,597,100 บาท
6.7 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
จํานวน 3,600,000 บาท
6.8 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและจัดสอบนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 900,000 บาท
6.9 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน Super Science High School
ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 600,000 บาท
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6.10 ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรให้กบั โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง จํานวน
1,050,000 บาท
6.11 ค่าใช้จ่ายสําหรับครูและนักเรียนในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในการเข้า
ร่วมการแข่งขันโครงงานในงาน Intel International Science and Engineering Fair ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 480,000 บาท
6.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 160,475 บาท
6.13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องเรียนต้นแบบ ICT และระบบ Ontine Conference
ให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 1,500,000 บาท
6.14 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศที่ 2 สําหรับ
นักเรียนจํานวน 1,500,000 บาท
6.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย พี่เลี้ยง ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จํานวน 420,000 บาท
6.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน Machine Tools
จํานวน 600,000 บาท
6.17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 300,000 บาท
6.18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน 3,700,000 บาท
6.19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย โครงงานนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวด
แข่งขันและนําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายและ
หน่วยงานในต่างประเทศ จํานวน 300,000 บาท
6.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 270,858,000 บาท
6.21 ค่าครุภณ
ั ฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 75,389,100 บาท
6.22 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Academic
Cooperation Program in Odate Homei Senior High School และเข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการตามข้อตกลง MOU ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 900,000 บาท
6.23 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
จํานวน 3,441,000 บาท
6.24 รายการค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมการ
และดําเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน Thailand – Japan Students จํานวน
10,281,200 บาท
6.25 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาของผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,480,000 บาท
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6.26 ค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาและให้บริการวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 900,000 บาท
6.27 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและจัดสอบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 2,700,000 บาท
6.28 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําข้อสอบ ตรวจและ
ประมวลผลข้อสอบ การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1,958,400 บาท
6.29 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันฟิสกิ ส์สัประยุทธ์ ประจําปี 2560
จํานวน 455,000 บาท
6.30 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน Super Science High School
ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1,800,000 บาท
6.31 ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรให้กบั โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง จํานวน
3,500,000 บาท
6.32. ค่าใช้จ่ายสําหรับครูและนักเรียนในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในการเข้า
ร่วมการแข่งขันโครงงานในงาน Intel International Science and Engineering Fair ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 480,000 บาท
6.33 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 528,500 บาท
6.34 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องเรียนต้นแบบ ICT และระบบ Ontine Conference
ให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 4,500,000 บาท
6.35 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศที่ 2 สําหรับ
นักเรียนจํานวน 4,500,000 บาท
6.36 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จํานวน 1,000,000 บาท
6.37 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย พี่เลี้ยง ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จํานวน 1,260,000 บาท
6.38 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
1,701,050 บาท
6.39 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กิจกรรมค่าย สอวน. จํานวน 4,000,000 บาท
6.40 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ ให้โรงเรียน 2 แห่ง จํานวน 1,000,000 บาท
6.41 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีและค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียนหญิง จํานวน
7,076,400 บาท
6.42 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 8,100,000 บาท
6.43 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ
(Roadshow) แก่นักเรียนผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์
จํานวน 250,000 บาท
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6.44 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ จํานวน 2,700,000 บาท
6.45 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จํานวน 30,240,000 บาท
6.46 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จํานวน 2,000,000 บาท
7. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3,521,530,181.38 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 71.81 (ปีงบประมาณ 2560 มี
ต้นทุนรวม จํานวน 1,382,622,484.49 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4,904,152,665 .87 บาท) และ
จํ า นวนปริ ม าณงานของโครงการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาปีง บประมาณ 2560 ลดลงกว่ า
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 5,284 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 49.46 และด้วยสัดส่วนต้นทุนรวมลดลง
มากกว่ าจํานวนปริ มาณงานที่ลดลงแต่น้อยกว่า ส่งผลทําให้ต้นทุ นต่อหน่วยโครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาลดลงร้อยละ 44.22 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษานําไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัยโดยระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง เพื่ อ ยกระดั บ
ความสามารถนักเรียนในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์สู่ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้นํางบประมาณไปใช้จ่ายดังนี้
7.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 45,252,400 บาท
7.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนา
สมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย จํานวน 872,000 บาท
7.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 22,371,800 บาท
7.4 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จํานวน 369,070,000 บาท
7.5 ค่าใช้จ่ายในการกํากับติดตามและประเมินผลการอ่าน การเขียน และขยายผลสู่การอ่าน
เข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 1,812,000 บาท
7.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 57,010,000 บาท
7.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 701,500 บาท
7.8 ค่าบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การอ่านการเขียนรู้เรื่องการ
อ่าน (PISA) และเงินรางวัล จํานวน 1,319,000 บาท
7.9 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,000,000 บาท
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7.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 152,700 บาท
7.11 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค และกิจกรรมอบรมสัมมนา follow up จํานวน 5,492,900 บาท
7.12 ค่าบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การอ่านการเขียนรู้เรื่องการ
อ่าน(PISA) และเงินรางวัล จํานวน 163,500 บาท
7.13 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค และกิจกรรมอบรมสัมมนา follow up จํานวน 16,358,700 บาท
7.14 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํา นวน
101,565,000 บาท
7.15 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 25,957,900 บาท
7.16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จํานวน 324,000 บาท
7.17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมให้กับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารส่วนภูมิภาค จํานวน 1,553,000 บาท
7.18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทํา
ภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 2,967,200 บาท
7.19 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 23,310,000 บาท
7.20 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2,274,200 บาท
7.21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จํานวน 198,000 บาท
7.22 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมให้กับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารส่วนภูมิภาค จํานวน 343,600 บาท
7.23 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทํา
ภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 635,000 บาท
7.24 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 82,383,700 บาท
7.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการกําหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจําเป็น
เร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จํานวน 682,100 บาท
7.26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนําเทคนิคการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา จํานวน 617,100 บาท
7.27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมนิทรรศการ “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา
ร่วมทํา ร่วมคิด ขจัดวิกฤต โรงเรียน ICU” จํานวน 932,960 บาท
7.28 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 23,102,700 บาท
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7.29 ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทําวีดีทัศน์ เทคนิควิธีการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
จํานวน 300,000 บาท
7.30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนําเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา จํานวน 92,800 บาท
7.31 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9,150,000 บาท
7.32 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของ
นักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตรงกับ
ตลาดแรงงาน จํานวน 5,235,964 บาท
7.33 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,362,500 บาท
7.34 ค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรมที่มรี าคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน
43,214,400 บาท
7.35 ค่าครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรมที่มรี าคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน
1,800,600 บาท
7.36 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14,700,000 บาท
7.37 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ จํานวน 18,300,000 บาท
7.38 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จํานวน 316,000,000 บาท
7.39 ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา (Core Smart Traince) ระดับ
ภาคจํานวน 9,616,000 บาท
7.40 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จํานวน 81,000,000 บาท
8. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 1,073,676,606.46 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 34.33 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม
จํานวน 2,053,869,653.76 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3,127,546,260.22 บาท) แต่ด้วยจํานวน
ปริมาณงานของโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 914 โรง
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 และด้วยต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า ส่งผลทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลดลงร้อยละ 38.82 ซึ่งงบประมาณ
ส่วนใหญ่ได้นําไปใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
8.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 49,396,447 บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 340,700 บาท
8.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 36,990,553 บาท
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8.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรม Best Practices โครงการโรงเรียน
ในฝัน จํานวน 2,160,000 บาท
8.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของคณะกรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด จํานวน
644,100 บาท
8.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน
6,310,000 บาท
8.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ค่าจัดนิทรรศการ และ
ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จํานวน 4,283,660 บาท
8.8 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของคณะกรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด จํานวน
3,051,800 บาท
8.9 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมให้
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการบรรลุเป้าหมายและดูแลคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศจํานวน 8,788,850 บาท
8.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
จํานวน 12,980,000 บาท
8.11 ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษางานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสู่มาตรฐานสากล จํานวน
808,500 บาท
8.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนระดับ OBECQA
จํานวน 1,018,000 บาท
8.13 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของคณะกรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด จํานวน
2,704,100 บาท
8.14 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมให้
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการบรรลุเป้าหมายและดูแลคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่ว
ประเทศ จํานวน 6,119,500 บาท
8.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
จํานวน 3,570,000 บาท
8.16 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพในการสรุปผลการดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ข้ามภาค จํานวน 901,600 บาท
8.17 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนระดับ OBECQA
จํานวน 726,000 บาท
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8.18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อํานวยการโรงเรียนใกล้บ้าน และโรงเรียน
เครือข่ายกรุงเทพมหานคร จํานวน 4,432,200 บาท
8.19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
จังหวัดสงขลา จํานวน 1,884,620 บาท
8.20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ณ เมืองทองธานี จํานวน 853,920 บาท
8.21 ค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน จํานวน 17,202,750 บาท
8.22 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” โรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 12,800,000 บาท
8.23 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําและจัดพิมพ์เอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จํานวน 1,300,000 บาท
8.24 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี จํานวน 300,000 บาท
8.25 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงาน และจัดทําเอกสารการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
และรําลึกถึงรัชกาลที่ 9 จํานวน 900,000 บาท
8.26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทําคู่มือการดําเนินงาน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน จํานวน 266,000 บาท
8.27 ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จํานวน 9,100,000 บาท
8.28 ค่าพาหนะรถรับ – ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน ค่าบริหารจัดการรถปิกอัพ
รับ – ส่ง นักเรียน ค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และค่าบริหารจัดการหน่วยคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ จํานวน 114,227,160 บาท
8.29 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 19,613,381 บาท
8.30 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมมอนเทสซอริ จํานวน
10,500,000 บาท
8.31 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กระดับภูมิภาค
รวมทั้งสรุปผลการนิเทศระดับภูมิภาค จํานวน 855,000 บาท
8.32 ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการอบรมการสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ จํานวน
7,793,800 บาท
8.33 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 101,063,745 บาท
8.34 ค่าจัดทํา VTR พร้อมเอกสารเล่มรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จํานวน
18,300,000 บาท
8.35 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 74,000,000 บาท
8.36 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 183,000,000 บาท
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8.37 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” และค่าใช้จ่ายในการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพิธีการรับตราพระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” จํานวน 7,895,800 บาท
8.38 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน 151,600,000 บาท
8.39 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2,917,500 บาท
8.40 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 2,468,500 บาท
8.41 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 511,000 บาท
8.42 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ จํานวน 10,065,500 บาท
8.43 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี จํานวน 1,270,000 บาท
8.44 ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จํานวน 500,000 บาท
8.45 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 37,945,229 บาท
8.46 ค่าจัดทํา VTR พร้อมเอกสารเล่มรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จํานวน 4,200,000 บาท
8.47 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 42,000,000 บาท
8.48 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1,853,240 บาท
8.49 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ จํานวน 2,220,000 บาท
8.50 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 788 แห่ง จํานวน 332,269,800 บาท
8.51 รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ให้กับ
โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 156,000,000 บาท
8.52 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโรงเรียนดี
ประจําตําบล จํานวน 62,640,000 บาท
8.53 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 17,124,970 บาท
8.54 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปี 2553 – 2560 สําหรับโรงเรียน
ในกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 86,976,300 บาท
8.55 ค่าใช้จ่ายติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัด จํานวน 72,327,400 บาท
8.56 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 63,199,800 บาท
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8.57 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสํานักงาน
ประจําปี 2560 จํานวน 10,548,060 บาท
8.58 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 4,916,000 บาท
8.59 ค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 62,629,980 บาท
8.60 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล และการวิจัย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 412,000 บาท
8.61 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
จํานวน 3,993,000 บาท
8.62 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 788 แห่ง จํานวน 4,130,700 บาท
8.63 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าที่พักและค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 14,706,110 บาท
8.64 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปี 2553 – 2560 สําหรับโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 2,524,700 บาท
8.65 ค่าใช้จ่ายติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัด จํานวน 3,974,000 บาท
8.66 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ให้กับโรงเรียน
ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 5,498,800 บาท
8.67 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร อุปกรณ์ และชุดกีฬา สาธารณูปโภค วัสดุเวชศาสตร์ ค่าจ้าง
บุคลากรและจัดกิจกรรมคลิกนิกพิเศษ จํานวน 18,622,170 บาท
8.68 ค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 44,479,810 บาท
8.69 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน 89,100,000 บาท
8.70 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าที่พักและค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 3,978,040 บาท
9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุน
รวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 245,858,987.04 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 77.27 (ปีงบประมาณ
2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 72,342,873.57 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 318,201,860.61 บาท) แต่ด้วย
จํานวนปริมาณงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4,252,049 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 58.94 เมื่อต้นทุนรวมลดลง
มากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารลดลงแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการดังกล่าวลดลง
ร้อยละ 44.63 โดยงบประมาณที่ได้รับนําไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
9.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จํานวน 24,043,000 บาท
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9.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” จํานวน 26,145,000 บาท
9.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5,453,400 บาท
9.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการถอดบทเรียน และค่าพาหนะในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 429,300 บาท
9.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงาน บริษัทสร้าง การ
ดีระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต) จํานวน 859,200 บาท
9.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค จํานวน 1,481,700 บาท
9.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จํานวน 4,446,000 บาท
9.8 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” จํานวน 6,030,000 บาท
9.9 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,146,600 บาท
9.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงาน บริษทั สร้างการ
ดีระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต) จํานวน 214,800 บาท
9.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค จํานวน 295,300 บาท
9.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จํานวน 200,000 บาท
10. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 975,502,961.32 บาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 64.94 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมจํานวน 526,613,887.41 บาท
ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 1,502,116,848.73 บาท) แต่ด้วยปริมาณของโครงการดังกล่าว
ในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2559 เท่ากัน คือ 1,303 โรง เมื่อปริมาณงานเท่าเดิม
แต่ต้นทุนรวมลดลง จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเท่ากับต้นทุนรวมที่ลดลง คือร้อยละ 64.94
ซึ่งมีการนํางบประมาณไปใช้จ่ายดังนี้
10.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
สําหรับเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จํานวน 107,874,000 บาท
10.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 500,000 บาท
10.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) จํานวน 1,860,520 บาท
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10.4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 300,000 บาท
10.5 รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ จํานวน 900,000 บาท
10.6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ การ
แข่งขันกีฬานักเรียน มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชายแดนภาคใต้ และ
โรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ จํานวน 74,423,000 บาท
10.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทํางานของระบบโทรทัศน์วงจรปิดโครงการ Safe Zone School (CCTV) จํานวน 205,000 บาท
10.8 ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)
จํานวน 200,000 บาท
10.9 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง พนักงาน
บริการสอนอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 861,900 บาท
10.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้า
เด็กปฐมวัย (Executive Function : EF) จํานวน 4,207,300 บาท
10.11 ค่าใช้จา่ ยเป็นทุนการศึกษาภูมิทายาทแบบต่อเนื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จํานวน 65,586,000 บาท
10.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 213,600 บาท
10.13 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับ
อําเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 37,600,000 บาท
10.14 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการค่ายลูกเสือปากบาง จังหวัดสตูล จํานวน
2,300,000 บาท
10.15 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 246,010 บาท
10.16 ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 1,559,000 บาท
10.17 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยและค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน
ภาษาไทย จํานวน 782,460 บาท
10.18 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาทนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 23,710,000 บาท
10.19 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนปฐมนิเทศนักเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
คัดเลือกนักเรียน จํานวน 330,000 บาท
10.20 ค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดหาหนังสือเรียนและสื่อ เพือ่ ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา ให้มีคุณภาพ จํานวน 6,182,595 บาท
10.21 รายการทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น จํานวน
8,200,000 บาท

29
10.22 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 200,000 บาท
10.23 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน
7,532,000 บาท
10.24 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 46,600,160 บาท
10.25 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ส่งเสริมโรงเรียนคู่ขนาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา จํานวน
14,419,400 บาท
10.26 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดับอําเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 3,585,000 บาท
10.27 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการค่ายลูกเสือปากบาง จํานวน 2,000,000 บาท
10.28 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรทํามาค้าขาย เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จํานวน 1,142,460 บาท
10.29 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 108,090,000 บาท
10.30 ค่าใช้จา่ ยเป็นทุนการศึกษาภูมิทายาทปีงบประมาณ 2560 แบบไม่ต่อเนื่อง
จํานวน 5,000,000 บาท
10.31 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม
จํานวน 3,320,080 บาท
10.32 ค่าใช้จา่ ยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 4,500,000 บาท
10.33 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จํานวน 435,000 บาท
10.34 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
สําหรับเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จํานวน 11,016,000 บาท
10.35 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการ “รินน้ําใจสู่น้องชาวใต้” พ.ศ.2560 จํานวน
11,030,000 บาท
10.36 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 212,900 บาท
10.37 ค่าใช้จา่ ยโครงการสานฝันการกีฬาสูร่ ะบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมคลินิก
เสริมทักษะเต็มประสบการณ์กีฬา จํานวน 893,120 บาท
10.38 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการจัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนส่งภาพ
ทางอากาศหนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” จํานวน 883,000 บาท
10.39 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูป่ ระชาคม
อาเซียนจํานวน 4,000,000 บาท
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10.40 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับ
อําเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 1,904,000 บาท
10.41 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาทนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 21,704,000 บาท
10.42 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดรายการ
“ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” จํานวน 970,000 บาท
10.43 รายการทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น จํานวน
1,800,000 บาท
10.44 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา
2560 จํานวน 2,470,000 บาท
10.45 ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ส่งเสริมโรงเรียนคู่ขนาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา จํานวน
1,207,000 บาท
10.46 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 11,016,000 บาท
10.47 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาทปีงบประมาณ 2560
จํานวน 2,000,000 บาท
10.48 ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา
2560 จํานวน 2,459,300 บาท
10.49 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 1,537,580 บาท
10.50 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ และค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 153,292,000 บาท
10.51 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการ “รินน้ําใจสู่น้องชาวใต้” พ.ศ.2560 จํานวน
600,000 บาท
10.52 ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 2,550,000 บาท
10.53 ค่าใช้จา่ ยเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 300,000 บาท
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 13,210,768,665.08 บาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 32.07 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 27,981,214,337.50 บาท
ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 41,191,983,002.58 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณนักเรียนปีงบประมาณ
2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 181,818 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.52 เมื่อต้นทุนรวมที่ลดลง
มากกว่าปริมาณนักเรียนที่เป็นตัวหารลดลงแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลงร้อยละ 30.31 ค่าใช้จ่ายของ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่จดั เป็นเงิน
อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีให้แก่เด็กนักเรียน เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ และอืน่ ๆ ที่สนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
11.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน 19,893,004 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจําพักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2559 จํานวน 49,744,000 บาท
11.3 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยเป็น
ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 33,730,55 บาท
11.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจําพักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ จํานวน 105,384,000 บาท
11.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
31,448,331 บาท
11.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน 11,493,811 บาท
11.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจําพักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2559 จํานวน 28,512,000 บาท
11.8 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยเป็น
ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 15,798,840 บาท
11.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจํา
พักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ จํานวน 7,272,000 บาท
11.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
19,083,359 บาท
11.11 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 56,833,925 บาท
11.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 140,631,070 บาท
11.13 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนรับใหม่ชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 155,232,796 บาท
11.14 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
58,561,920 บาท
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11.15 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 จําวน 5 รายการ ได้แก่ ค่า
จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จํานวน 58,561,920 บาท
11.16 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,335,725 บาท
11.17 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 1 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 4,630,810 บาท
11.18 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนรับใหม่ชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 4,696,924 บาท
11.19 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่า
อุปกรณ์การเรียน จํานวน 1,767,780 บาท
11.20 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 รายการค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 10,124,745 บาท
11.21 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
1,335,759 บาท
11.22 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 จําวน 5 รายการ ได้แก่ ค่า
จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จํานวน 1,335,759 บาท
11.23 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 151,769,935 บาท
11.24 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 1 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 404,187,600 บาท
11.25 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนรับใหม่ชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 433,537,711 บาท
11.26 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
200,726,407 บาท
11.27 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 จําวน 5 รายการ ได้แก่
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จํานวน 200,726,407 บาท
11.28 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1 / 2560 ให้กับโรงเรียนหน่วยเบิก
จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์นักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 1,026,315,858 บาท
11.29 ค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ นร.ยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2559 จํานวน
56,480,500 บาท
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11.30 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 /2559 ให้กับโรงเรียนหน่วยเบิก
ได้แก่ ค่ากิจกรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
912,331,225 บาท
11.31 ค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2559
จํานวน 570,500 บาท
11.32 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการ
สอนค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จํานวน 430,200,468 บาท
11.33 ค่าใช้จา่ ยค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน
19,311,000 บาท
11.34 ค่าใช้จา่ ยงบอุดหนุนรายการเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด สําหรับนักเรียนทีม่ ีฐานะยากจน จํานวน 5,797,530 บาท

