ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของ
ต้นทุน (คงที่/ผันแปร)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สํานักต่าง ๆ
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยในส่วนกลางมี 12 สํานัก 12 ศูนย์ต้นทุน และ
มีสํานัก/ศูนย์ที่ตั้งขึ้นโดยไม่ได้ถูกกําหนดในโครงสร้างอีก 8 สํานัก ได้แก่ สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานัก
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบั น ภาษาอั ง กฤษ สํ า นั ก พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หน่วยศึกษานิเทศก์ โดยทั้ง 8 สํานักจะใช้ศูนย์ต้นทุนเดียวกันกับ
สํานักที่แยกออกมา แต่จะใช้รหัสกิจกรรมย่อยเป็นตัวกําหนดว่าเป็นสํานักใดเพื่อมิให้ซ้ําซ้อน อาทิเช่น สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มิใช่สํานักตามโครงสร้าง จะอยู่ภายใต้สํานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้รหัสศูนย์ต้นทุนเดียวกันคือ 2000400005 แต่จะแบ่งรหัสกิจกรรมย่อยของสํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายคือ 116 , สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) หน่วยศึกษานิเทศ (ศน.) ซึ่งทั้ง 3 สํานักจะอยู่ภายใต้สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2000400012) แต่จะมีรหัสกิจกรรมย่อยที่จะเป็นตัวกําหนด เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อน
เมื่อเกิดการใช้จ่ายเงินขึ้น ที่จะนํามาคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยเช่นกัน
สําหรับหน่วยงานในภูมิภาคประกอบด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
(183 ศูนย์ต้นทุน) , โรงเรียนภายใต้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (183 ศูนย์ต้นทุน) , สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึก ษามัธยมศึ ก ษา 42 แห่ ง (42 ศูนย์ต้น ทุ น) , โรงเรี ย นภายใต้สํานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา 42 แห่ง (42 ศูนย์ต้นทุน) , โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 แห่ง (43 ศูนย์ต้นทุน), ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 76 แห่ง (77 ศูนย์ต้นทุน) , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง (50 ศูนย์ต้นทุน) และ
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 157 แห่ง (157 ศูนย์ต้นทุน) รวมศูนย์ต้นทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 777 ศูนย์ต้นทุน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีภารกิจ
เกี่ ย วกั บ การจั ด และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของประเทศไทยมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้
และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต
โดยกําหนดกรอบแนวคิดว่า การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลผลิตของการศึกษาจะต้องนําไปสู่
การเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตที่มีความเป็นไทยมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท ดังนั้น ผลผลิตหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานคือนักเรียน โดยได้กําหนดศูนย์ต้นทุนหลักจะเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการนักเรียนโดยตรงเป็นศูนย์ต้นทุน
หลักซึ่งมี 584 ศูนย์ต้นทุน สําหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานได้แก่ สํานักต่าง ๆ ในส่วนกลาง สํานักงาน
เขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา จะเป็ น หน่ ว ยที่ ส นับ สนุ น
สถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะกําหนดให้เป็นศูนย์ต้นทุนสนับสนุนซึ่งมี 237 ศูนย์ต้นทุน
โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุผู้ใช้งาน
ได้โดยตรง และเป็นต้นทุนคงที่ ส่วนต้นทุนผันแปร
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ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของกิจกรรมหรือผลผลิตจะมีเพียงเงินอุดหนุนที่จัดให้แก่นักเรียนแต่ละระดับใน
แต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง จะเปลี่ ย นแปลงตามจํ า นวนนั ก เรี ย นและมี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว ตาม
ภาวะเศรษฐกิ จ สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการฝึ ก อบรมจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามกิ จ กรรมของแต่ ล ะสํ า นั ก
ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์ต้นทุนหลัก ประกอบด้วย โรงเรียนภายใต้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (183 ศูนย์
ต้นทุน) , โรงเรียนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง (42 ศูนย์ต้นทุน) , โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 41 แห่ง (43 ศูนย์ต้นทุน) , ศูนย์การศึกษาพิเศษ 76 แห่ง (77 ศูนย์ต้นทุน) , โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง (50 ศูนย์ต้นทุน) และโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา 157 แห่ง (157 ศูนย์ต้นทุน)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ประกอบด้วย 20 สํานักในส่วนกลาง (สํานักตามโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
12 สํานัก และสํานัก/ศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อการบริหารจัดการตามภารกิจและนโยบาย 8 หน่วยงาน) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต
จากตารางการเปรียบเทียบต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ
2559 ในภาพรวม พบว่ า ต้ นทุ นคงที่ ปีง บประมาณ 2560 ลดลงจากปีง บประมาณ 2559
จํ า นวน
9,624,853,816.39 บาท (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนคงที่ จํานวน 273,700,450,659.77 บาท ปีงบประมาณ
2559 ต้ น ทุ น คงที่ จํ า นวน 283,325,304,476.16 บาท) คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 3.40 ส่ ว นต้ น ทุ น ผั น แปร
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 470,838,682.59 บาท (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุน
ผันแปร จํานวน 40,920,010,250.36 บาท ปีงบประมาณ 2559 ต้นทุนผันแปร จํานวน 41,390,848,932.95
บาท) คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.14 โดยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการลดลงของต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรของศูนย์
ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ดังนี้
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายภาพรวมของศูนย์ตน้ ทุนคงที่ และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ต้นทุนคงที่ : เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2559 พบว่า ต้นทุนคงที่
ของศูนย์ต้นทุนหลัก ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 12,304,881,113.56 บาท
(ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 230,766,476,061.27 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 243,071,357,174.83 บาท)
คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 5.06 โดยงบประมาณส่ ว นใหญ่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จะจัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของหน่วยงาน ได้มีการ
พัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
และเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้มาตรฐาน ทัดเทียมอารยประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
ค่าใช้จ่ายบุคลากร : ในภาพรวมปีงบประมาณ 2560 ต่ํากว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 10,141,522,294.18 บาท
(ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 243,050,809,688.58 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 253,192,331,982.76 บาท)
คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.17 สาเหตุของค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรย้ายไปศึกษาธิการ
จังหวัดและเกษียณอายุ

3
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค : ในภาพรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2560 มีการใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ 2559
จํานวน 657,111,594.71 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93 (ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 22,408,001,088.21 บาท
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 21,750,889,493.50 บาท) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของศูนย์ต้นทุนหลัก ได้แก่
โรงเรียนประเภทต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้นําเงินไปใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (139 อัตรา) ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 13,135,500 บาท
2. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 595,822,500 บาท
3. ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 253,619,100 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
จํานวน 239,405,990 บาท
5. รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,410,500 บาท
6. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 3,639 อัตรา อัตราเดือนละ
15,000 บาท พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 5 % ของเงินเดือน จํานวน 55,077,750 บาท
7. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 275,388,750 บาท
8. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 171,990,000 บาท
9. ค่าจ้างดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนละ
10 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาทต่อเดือน จํานวน 8,505,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 22,111,190 บาท
11. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญา
อ่อนและพนักงานขับรถยนต์) สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,309,800 บาท
12. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
และพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 17,873,100 บาท
13. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 64,843,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 26,616,060 บาท
15. ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษ
รายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 28,236,000 บาท
16. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/ยาม/นักการภารโรง/พี่เลี้ยงเด็กอ่อน/พนักงาน
ขับรถยนต์) จํานวน 10,216,500 บาท
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ต้นทุนผันแปร : ในภาพรวมต้นทุนผันแปรของศูนย์ต้นทุนหลักปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559
จํานวน 24,233,725.47 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.06 (ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 37,877,712,555.26 บาท
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 37,901,946,280.73 บาท) ส่วนต้นทุนผันแปรของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนปี 2560
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 446,604,957.12 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.80 (ปีงบประมาณ 2560
จํานวน 3,042,297,695.10 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3,488,902,652.22 บาท) โดยส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค และกิจกรรมอบรมสัมมนา follow up จํานวน 16,358,700 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการการของเด็ก จํานวน
21,221,600 บาท
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จํานวน
1,940,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมของครู ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูประบบ
การพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ จํานวน 1,197,251 บาท
5. ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง จํานวน
3,500,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารงานประจําปี จํานวน 28,605,700 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 9,958,500 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
วินัยเด่น จํานวน 11 รุ่น จํานวน 2,238,200 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
“STAR STEMS” และการสรุปผลการดําเนินงานปลายภาคเรียน จํานวน 10 รุ่น จํานวน 1,396,760 บาท
10. ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียน
เครือข่าย “STAR STEMS” จํานวน 343,000 บาท
ต้นทุนผันแปรของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน - มีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 130,095,655.87 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.60 โดยส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายเป็น
ทุนการศึกษา ซึ่งให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แก่ ทุนการศึกษา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
และเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา และไป- กลับ
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ค่าใช้จ่ายเดินทาง : ในภาพรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่า
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 83,133,311.76 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.65 (ปีงบประมาณ 2560 จํานวน
1,087,103,116.32 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,003,969,804.56 บาท) ค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายตามภาระหน้าที่ประจําของส่วนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่ ที่ต้องกํากับ ติดตาม ดูแล
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และอื่น ๆ ของโรงเรียน จํานวน 30,816 โรง ดังนั้นบุคลากรทั้งในส่วนกลางและเขต
พื้นที่รวมถึงศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ที่ต้องติดตาม กํากับดูแล ให้โรงเรียนดําเนินการตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ค่าใช้จ่ายอื่น : ในภาพรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มจากปี 2559 จํานวน 85,909,189.45 บาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.74 (ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,110,334,880.96 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน
1,024,425,691.51 บาท) ซึ่งค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายประเภท ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม ค่าจําหน่ายจาก
การขายสินทรัพย์ และอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม : ศูนย์ต้นทุนสนับสนุนมีค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 สูงกว่าปีงบประมาณ
2559 จํานวน 90,373,747.73 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.89
(ปีงบประมาณ 2560 จํานวน
1,311,415,536.02 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,221,041,788.29 บาท) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรมของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และของสํานักต่าง ๆ
ในส่วนกลาง ซึ่งยังมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ เพื่อนํามาพัฒนางานพัฒนาคน ให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการเบิกจ่ายที่ส่วนกลางดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
จํานวน 1,031,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ใช้ DLTV
จํานวน 499,520 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการจํานวน 177 ราย จํานวน 2,658,500 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ (Professional Learning Community)
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาสําหรับศึกษานิเทศก์ จํานวน 702 คน จํานวน
2,044,800 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 1,350 คน จํานวน 4,606,320 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จํานวน
1,990 คน จํานวน 6,841,200 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม STAR STEMS ให้แก่โรงเรียนแม่ข่าย
จํานวน 502,050 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
จํานวน 1,336,500 บาท
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9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ CBL Trainers จํานวน 549,100 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนแบบสร้างสรรค์
จํานวน 549,100 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ จํานวน 1,152,050 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
(สจว.สพฐ.) รุน่ 4 จํานวน 4,000,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
(สจว.สพฐ.) รุน่ 4 จํานวน 4,000,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3 จํานวน 4,000,000 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสออนไลน์
จํานวน 3,365,100 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานข้อมูล โรงเรียนคุณธรรม จํานวน
1,127,500 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จํานวน
667,400 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทําภาพยนตร์สั้นโครงการเรียนคุณธรรม
สพฐ. จํานวน 3,112,000 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม จํานวน
1,513,800 บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนโครงการ
พระราชดําริ จํานวน 1,951,720 บาท
21. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวาย
ในหลวง” ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2559 (ค่ายระดับประเทศ) จํานวน 2,189,596 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและ
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จํานวน 984,000 บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จํานวน 5,934,600 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รวม 4 รุ่น จํานวน 5,643,600 บาท
25. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเข้มทางวิชาการ และคัดเลือกผูแ้ ทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก (IJSO 2017) จํานวน 1,585,600 บาท
26. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
จํานวน 478,200 บาท
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :
1. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน จํานวน
924,400 บาท
2. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร จํานวน 2,430,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร
จํานวน 57,300,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 445,700,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จํานวน 2,017,240 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
วินัยเด่น จํานวน 11 รุ่น จํานวน 3,352,300 บาท
7. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร
จํานวน 2,000,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํา
นักเรียนอาเซียน จํานวน 2,550,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง” จํานวน 1,211,200 บาท
10. ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา จํานวน 1,648,960 บาท
11. ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง” จํานวน 441,360 บาท
12. ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา จํานวน 2,017,240 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยดําเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 45,341,420 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
วินัยเด่น จํานวน 11 รุ่น จํานวน 3,352,300 บาท
15. ค่าลงทะเบียนและค่าพาหนะสําหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร
“ผู้นําในตัวฉัน” จํานวน 290 คน จํานวน 7,424,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
“STAR STEMS” และการสรุปผลการดําเนินงานปลายภาคเรียน จํานวน 10 รุ่น จํานวน 2,745,800 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” จํานวน 995,000 บาท
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5. ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาต่างประเทศที่สอง ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเกาหลี จํานวน
4,200,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม สําหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 1,300,000 บาท

