ตารางที่ 7

เปรียบเทียบการคํานวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

กิจกรรมย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะเป็นการรวมกิจกรรมย่อยของการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
กิจการนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่ โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ 43 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก 157 แห่ง โรงเรียนทั่วไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 225 แห่ง รวมสถานศึกษาทั้งสิ้น
552 แห่ง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยเบิกทุกแห่ง เมื่อมีการตั้งเบิก
ให้ใส่กิจกรรมย่อยทุกครั้ง ดังนั้น ในหน่วยเบิกใดมิได้ระบุกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะใช้สัดส่วนในการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่มิได้ระบุ
กิจกรรมย่อยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้งานร่วมกันไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายให้แต่ละกลุ่มงานได้
จากตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนของกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก ปี 2560 กับ
ปีงบประมาณ 2559 แล้ว ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป
การบริหารแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการนักเรียน พบว่ามีต้นทุน
ต่อหน่วยลดลงเกินร้อยละ 20 จํานวน 4 กิจกรรม ส่วนอีก 1 กิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 โดย
ทั้ง 5 กิจกรรม ถ้าเปรียบเทียบต้นทุนรวมกับปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อย ผลเป็นดังนี้
1. กิจกรรมย่อยด้านบริหารงานวิชาการ มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปี
งบประมาณ 2559 จํานวน 3,750,579,060.05 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57 (ปีงบประมาณ 2560
มีต้นทุนรวม จํานวน 108,671,619,105 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 104,921,040,045.53 บาท)
แต่ด้วยปริมาณงานด้านวิชาการปีงบประมาณ 2560 เพิม่ ขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 158,262 โครงการ
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.16 เมื่อปริมาณงานที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น
แต่น้อยกว่า จึงทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยด้านวิชาการลดลงร้อยละ 30.56
2. กิจกรรมย่อยด้านการบริหารงานทั่วไป มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 396,229,461.95 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 (ปีงบประมาณ 2560
มีต้นทุนรวม จํานวน 29,376,113,554.28 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 28,979,884,092.33 บาท)
แต่ด้วยจํานวนปริมาณงานด้านบริหารทั่วไปปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน
88,733 โครงการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.25 เมื่อปริมาณงานที่เป็นตัวหารเพิ่มขี้นมากกว่าต้นทุนรวมที่
เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยด้านบริหารทั่วไปลดลงร้อยละ 30.21
3. กิจกรรมย่อยด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 7,445,263,259.85 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 26.77
(ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 20,363,034,424.54 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน
27,808,297,684.39 บาท) แต่ด้วยปริมาณงานด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 27,186 โครงการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.22 เมื่อปริมาณงาน
ที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณลดลงร้อยละ 46.24
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4. กิจกรรมย่อยด้านการบริหารงานบุคคล มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 40,729,817,043.86 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 51.93 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม
จํานวน 37,703,012,928.07 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 78,432,829,971.93 บาท) แต่ด้วย
ปริมาณงานกิจกรรมย่อยด้านบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน
26,270 โครงการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.78 เมื่อปริมาณงานที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่าต้นทุนรวมที่
ลดลงมากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยด้านบริหารงานบุคคลลดลงร้อยละ 64.33
5. กิจกรรมย่อยด้านการบริหารกิจการนักเรียน มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560
เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 32,495,259,340.13 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.08 (ปีงบประมาณ 2560
มีต้นทุนรวม จํานวน 82,424,694,219.18 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 49,929,434,879.05 บาท) แต่ด้วย
จํานวนปริมาณงานกิจกรรมย่อยด้านการบริหารกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ
2559 จํานวน 42,167 โครงการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.83 เมื่อปริมาณที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นแต่มากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยด้านการบริหารกิจการนักเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.91 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อให้
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นําไปใช้เพื่อการเรียนการสอนให้
เกิดประโยชน์สู งสุด เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ มีมาตรฐานทัดเที ยมอารยประเทศ และส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามลําดับ โดยหน่วยงานหลักซึ่งเป็นสถานศึกษาแต่ละประเภท ได้นํางบประมาณไปใช้จ่าย
ดังนี้
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 155,000 บาท
2. ค่าจ้างครูอตั ราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนใต้ จํานวน 2,362,500 บาท
3. ค่าจ้างครูอตั ราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 2,551,500 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้าง จํานวน 248,256 บาท
5. ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 7,650,422 บาท
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จํานวน 237,500 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 324,500 บาท
8. ค่าตอบแทนครูอัตราจ้างประจําห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกและครูอัตราจ้างประจํา
ศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล และเงินสําหรับครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 20,496,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(บัญชี ข.ค.) ในรูปแบบคูปอง จํานวน 164,688,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู และพัฒนาศูนย์
การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อําเภอ 1 ศูนย์ จํานวน 28,444,050 บาท
11. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน
6,612,540 บาท
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12. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จํานวน
750,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระดับจังหวัด จํานวน 5,717,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการดํารงชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 3,440,960 บาท
15. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน
585,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ
เรียนรวมให้มคี ุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 317,020 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมแนวทางดําเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จํานวน 297,880 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว “สังคมสําหรับทุกคน” จํานวน 800,000 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตรวจการจ้าง
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 297,880 บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับบุคคล
ที่มีความบกพร่องทุกประเภทความพิการ จํานวน 5,731,680 บาท
21. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 299,260 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการอบรมของครู ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูประบบ
การพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ จํานวน 1,170,296 บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 165,000 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
จํานวน 3,980,000 บาท
25. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 154,086,000 บาท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 43 แห่ง
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 22,111,190 บาท
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
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,612,800 บาท
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 33,353,200 บาท
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5. ค่าจ้างครูอตั ราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
6. ค่าจ้างครูอตั ราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
และพนักงานขับรถยนต์) สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผูด้ ้อยโอกาสระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,309,800 บาท
8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
และพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 13,309,800 บาท
9. ค่าจ้างครูอตั ราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 1,984,500 บาท
10. ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 2,916,959 บาท
11. ค่าจ้างครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
จํานวน 5,386,500 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 843,700 บาท
13. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จํานวน
2,590,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มคี วาม
ต้องการจําเป็นพิเศษครั้งที่ 1 “การเปลี่ยนผ่านจากสถานศึกษาสู่การมีงานทํา” จํานวน 4,490,020 บาท
15. ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระดับจังหวัด จํานวน 1,539,600 บาท
16. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 8 กิจกรรม จํานวน 869,920 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
จํานวน 2,074,800 บาท
18. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟในโรงเรียนที่สอน
บุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 871,000 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมแนวทางดําเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จํานวน 180,160 บาท
20. ค่าจ้างสําหรับครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
วอลดอร์ฟ จํานวน 62 อัตรา จํานวน 5,575,500 บาท
21. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 178,560 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการอบรมของครู ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูประบบ
การพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ จํานวน 1,180,808 บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 554,400 บาท
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24. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
จํานวน 1,480,000 บาท
25. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 64,843,000 บาท
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 50 โรง
1. ค่าจ้างครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
จํานวน 378,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 217,800 บาท
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จํานวน
1,940,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระดับจังหวัด จํานวน 1,117,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 8 กิจกรรม จํานวน 1,500,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารเผยแพร่การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 1,000,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ
เรียนรวมให้มคี ุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 258,260 บาท
8. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟในโรงเรียนที่สอน
บุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 344,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมตามโครงการอบรมแนวทางดําเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จํานวน 228,400 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตรวจการจ้าง
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 228,400 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 227,300 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการอบรมของครู ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูประบบ
การพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ จํานวน 1,197,251 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 442,200 บาท
14. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
จํานวน 3,760,000 บาท
15. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการและนักการภารโรง)
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 34,226,400 บาท
16. ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม
แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) และรายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 จํานวน 402,881,200 บาท
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17. รายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 29 โรงอาหาร หอประชุมแบบ 101 ล/27 (พิเศษ)
และอาคารเรียน 318 ล/55-ข จํานวน 136,659,800 บาท
18. รายการค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท จํานวน
65,038,849 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 26,616,060 บาท
20. 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
21. ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,870,500 บาท
22. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผดู้ ูแลนักเรียนประจําหอนอนในช่วงเวลา
กลางคืน และวันหยุดราชการ จํานวน 39,964,000 บาท
23. ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 28,236,000 บาท
24. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 10,216,500 บาท
25. ค่าตอบแทนครูผสู้ อนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 จํานวน 4,136,000 บาท
26. ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จํานวน 1,947,897 บาท
27. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/ยาม/นักการภารโรง/พี่เลี้ยงเด็กอ่อน/พนักงาน
ขับรถยนต์) จํานวน 10,216,500
28. ค่าตอบแทนครูผู้สอนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 จํานวน 3,408,000 บาท
29. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ค่าขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 5,298,887 บาท
30. ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาต
ภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 3,314,097 บาท
31. ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 12,720,400 บาท
32. ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 9,680,000 บาท
33. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สําหรับเด็กด้อย
โอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ จํานวน 2,704,200 บาท
34. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มคี วาม
เป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและวิชาการ จํานวน 2,835,760 บาท
35. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมและจัดหาสื่อ
เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ สําหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/
ราชประชานุเคราะห์ จํานวน 383,500 บาท
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โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภายใต้เขตพืน้ ที่ 225 แห่ง และโรงเรียนหน่วยเบิก 157 แห่ง
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน 3,700,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย โครงงานนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน
และนําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงาน
ในต่างประเทศ จํานวน 300,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 270,858,000 บาท
4. ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 75,389,100 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Academic Cooperation
Program in Odate Homei Senior High School และเข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการตามข้อตกลง MOU ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 900,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
จํานวน 3,441,000 บาท
7. รายการค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมการและ
ดําเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน Thailand – Japan Students จํานวน
10,281,200 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาของผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,480,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาและให้บริการวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จํานวน 900,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและจัดสอบนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 2,700,000 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําข้อสอบ ตรวจและประมวลผล
ข้อสอบ การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1,958,400 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจําปี 2560
จํานวน 455,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน Super Science High School
ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1,800,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง จํานวน
3,500,000 บาท
15. ค่าใช้จ่ายสําหรับครูและนักเรียนในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในการเข้าร่วม
การแข่งขันโครงงานในงาน Intel International Science and Engineering Fair ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 480,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 528,500 บาท
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17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องเรียนต้นแบบ ICT และระบบ Ontine Conference ให้กับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 4,500,000 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศที่ 2 สําหรับนักเรียน
จํานวน 4,500,000 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จํานวน 1,000,000 บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย พี่เลี้ยง ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จํานวน 1,260,000 บาท
21. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมนําเสนองานวิจัย GLOBE – STEM ประเทศไต้หวัน
จํานวน 680,952 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน Machine Tools
จํานวน 1,800,000 บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 900,000 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
จํานวน 700,000 บาท
25. ค่าใช้จ่ายในการขยายผลและเตรียมความพร้อมการสอบ PISA สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชและชุมพร จํานวน 600,000 บาท
26. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก จํานวน 500,000 บาท
27. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1 / 2560 ให้กบั โรงเรียนหน่วยเบิก
จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์นักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 1,026,315,858 บาท
28. ค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ นร.ยากจน ภาคเรียนที่ 2 /2559 จํานวน
56,480,500 บาท
29. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 /2559 ให้กบั โรงเรียนหน่วยเบิก ได้แก่
ค่ากิจกรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 912,331,225 บาท
30. ค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2559
จํานวน 570,500 บาท
31. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จํานวน 430,200,468 บาท
32. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน
19,311,000 บาท
33. ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุนรายการเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด สําหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน จํานวน 5,797,530 บาท
34. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “รินน้าํ ใจสู่น้องชาวใต้” พ.ศ.2560 จํานวน 600,000 บาท
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35. ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 2,550,000 บาท
36. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 14,976,500 บาท
37. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 9,958,500 บาท
38. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 1,795,500 บาท
39. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 จํานวน 655,000 บาท
40. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารงานประจําปี จํานวน 28,605,700 บาท
41. ค่าใช้จ่ายในการให้เป็นทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา จํานวน 840 ทุน จํานวน 980,000 บาท
42. ค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม EP Open House จํานวน 4 ภูมิภาค
จํานวน 1,000,000 บาท
43. ค่าตอบแทนการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้โรงเรียนในสังกัด จํานวน 226,500 บาท
44. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับศูนย์
สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ จํานวน 2,000,000 บาท
45. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
13 ศูนย์ จํานวน 4,000,000 บาท
46. ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 336,950 บาท
47. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค จํานวน
2,461,300 บาท
48. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จัดประชุมและจัดทําเอกสารโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กรประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,030,000 บาท
49. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้ง
องค์กรจํานวน 1,100,000 บาท
50. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศปี 2560 จํานวน 1,350,000 บาท
51. ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
2,040,991 บาท
52. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
วินัยเด่น จํานวน 11 รุ่น จํานวน 2,238,200 บาท
53. ค่าตอบแทนล่วงเวลาสําหรับครูผู้ดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับ
นักเรียนประเภทอยู่ประจําพักนอน จํานวน 2,172,800 บาท
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กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนในส่วนกลาง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : เป็นกลุ่มที่ดูแลและพัฒนาระบบบริหารราชการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้
กําหนดกิจกรรมย่อย 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหาร และกําหนดปริมาณงาน 1 ด้านเพื่อให้
เป็นไปตามกิจกรรมมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องมีกิจกรรมย่อยด้านพัฒนาระบบ
บริหาร ถ้าวิเคราะห์จากตารางจะพบว่า ต้นทุนรวมของกิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารปีงบประมาณ 2560
มี ต้ น ทุ น รวมลดลงจากปี ง บประมาณ 2559 จํ า นวน 4,042,105.06 บาท คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 29.04
(ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 9,878,212.44 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 13,920,317.50 บาท)
การดําเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการ นํางบประมาณไปใช้จ่ายในกิจกรรมย่อยด้านพัฒนา
ระบบบริหารดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับด้านการบริหารงานบุคคลฯ จํานวน 290,030 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 397,400 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
จํานวน 868,460 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลฯ
จํานวน 5,413,123.39 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 3,791,060 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนอัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 618,849.15 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 355,890 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังครูในสถานศึกษา จํานวน 2,610,293 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดทําแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 1,733,471 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
จํานวน 761,836 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจริยธรรมสัญจร สพฐ. (OBEC Travel Ethics)
จํานวน 414,320 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซี่ยน
จํานวน 20,499,565.58 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาสํานวนการดําเนินการ
ทางวินัย จํานวน 605,467.25 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 1,027,302.40 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคลินิก HR สพฐ. จํานวน 3,857,785.88 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 44,318,539 บาท
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17. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา จํานวน 46,256,854.21 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จํานวน 27,790,741 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ จํานวน 4,828,804 บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 55,338,755.48 บาท
21. ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 528,675.97 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษลงมา จํานวน 555,128 บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต
จํานวน 664,842.17 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ จํานวน 4,201,190 บาท
25. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลจังหวัดระนอง
จํานวน 267,870 บาท
26. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 740,640 บาท
27. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคลฯ
จํานวน 389,240 บาท
28. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทํางานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม”
จํานวน 1,775,248 บาท
29. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการ
ศึกษาทั้งระบบฯ จํานวน 1,109,440 บาท
สํานักอํานวยการ : มีกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักอํานวยการ ซึ่งในจํานวน
ดังกล่ าวจะมี กิจ กรรมย่อ ย 1 กิ จ กรรม ที่มีต้ นทุ นต่ อหน่ว ยเพิ่ม ขึ้น/ลดลงร้ อ ยละ 20 คื อ กิ จ กรรมด้ า น
งานสารบรรณ โดยปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 184,196.37บาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.68 (ปีงบประมาณ2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 10,748,143.08 บาท ปีงบประมาณ
2559 มีจํานวน 10,932,339.45 บาท) และด้วยปริมาณงานของกิจกรรมดังกล่าวปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 235,658 หนังสือเข้า-ออก คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.28 เมื่อปริมาณงานที่
เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่น้อยกว่า จึงมีผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยด้านงาน
สารบรรณลดลงร้อยละ 34.59
ในส่วนของสํานักอํานวยการที่ใช้รหัสศูนย์ต้นทุน (03) แล้ว ยังมีสํานักที่ไม่ใช่สํานักตามโครงสร้าง
ที่ใช้รหัสศูนย์ต้นทุนเดียวกับสํานักอํานวยการ แต่การใช้จ่ายจะใช้รหัสกิจกรรมย่อยเป็นส่วนแยกความต่าง
ดังกล่าว ซึ่งจะมีสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ที่ใช้กิจกรรมย่อยการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (รหัส 110) มา
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กําหนดเป็นภารกิจงานของสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เพื่อใช้ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
และสํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะใช้กิจกรรมย่อยการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(รหัส 108) มากําหนดเป็นภาระงานของสํานัก
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทั้ง 2 สํานักมีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
เพิ่มขึ้น ดังนี้
- กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 17,927,054.24 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
88.88 (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 38,097,358.63 บาท
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน
20,170,304.39 บาท) และด้วยปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2559 มีจํานวนเท่าเดิม คือ
33 เรื่อง ดังนั้นเมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณที่เป็นตัวหารเท่าเดิม จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.88 งบประมาณ
ส่วนใหญ่นําไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสําหรับโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่ที่ดูแลจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก เรี ย น ปี ง บประมาณ 2560 มี ต้ น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 45,203,969.44 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.59 และด้วยปริมาณงาน
ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2559 มีจํานวนเท่าเดิม คือ 6 โครงการ ดังนั้นเมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นแต่
ปริมาณที่เป็นตัวหารเท่าเดิม จึงทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ
115.59 ซี่งสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นสํานักที่ดูแลนักเรียนและครูเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการลูกเสือและกระบวนการหลากหลาย (ดนตรีนาฎศิลป์) โครงการสภา
นักเรียน โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในการ
ดําเนินการดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายของทีมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคมไปประเทศอังกฤษ จํานวน 1,489,440 บาท
2. จัดจ้างระบบแสง เสียง และอุปกรณ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดปทุมธานี จํานวน
16,000,000 บาท
3. จั ด จ้ า งประเภทงานโครงสร้ า งในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จํ า นวน
18,000,000 บาท
4. จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 1,860,000 บาท
5. จัดจ้างระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง โครกงารเสมาร่วมใจ ทําดีเพื่อพ่อ จํานวน 233,400 บาท
6. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการ สพฐ. เดิ น ตามรอยพ่ อ ผู้ เ ป็ น อั ค รศิ ล ปิ น จํ า นวน
3,854,850 บาท
สํานักการคลังและสินทรัพย์ : มีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม โดยในปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมย่อยที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นมี 1 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยด้านการพัสดุ (ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค) และมี
3 กิจกรรมย่อย ที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง คือ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี (ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค) ลดลง
ร้อยละ 64.51 กิจกรรมย่อยด้านการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเครือข่ายข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ลดลงร้อยละ 16.80 และกิจกรรมย่อยด้านจัดทําแนวปฎิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง
ลดลงร้อยละ 24.23 ส่วนอีก 1 กิจกรรม เป็นกิจกรรมย่อยด้านงบประมาณซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมาใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2560 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับปีงบประมาณก่อนได้ ซึ่งจากตารางนี้มี
กิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 คือ ด้านการพัสดุ
โดยปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมเพิ่มจาก
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ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 224,820,204.90 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.04 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุน
รวม จํานวน 1,244,921,897.45 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,020,101,692.55 บาท) แต่ด้วยปริมาณ
งานด้านการพัสดุปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 39,799 ครั้ง คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 20.33 เมื่อปริมาณงานที่เป็นตัวหารลดลงมากกว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุน
ต่อหน่วยด้านการพัสดุเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.18 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็นประเภทเงินเดือน ค่าจ้างประจํา
ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําคุณลักษณะครุภัณฑ์ เป็นต้น
สํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : มีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิ จ กรรมติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 31,612,953.36 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ40.90
และจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปี 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,454 แห่ง คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 92.33 ซึ่งปริมาณงานลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรมด้านติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดลงร้อยละ 100
เนื่องจาก
ปีง บประมาณ 2560 ติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบบู ร ณาการในการติ ด ตามเครื่ อ งมือ เดี ย วทั้ ง ระบบ และ
ดําเนินการแบบสุ่ม สพท.ในการลงพื้นที่ เพื่อประหยัดงบประมาณ ประกอบกับไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน
ตามนโยบายหลายโครงการเหมือนกับปีงบประมาณ 2559 ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 150,000 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลยุทธ์จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2559 จํานวน 165,000 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวน 112,350 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2527 จํานวน 362,275 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จํานวน 381,208 บาท
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคู่มือมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จํานวน 369,472 บาท
1.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 222,329 บาท
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 273,320 บาท
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
295,860.30 บาท
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2. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของสํานัก
บริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นสํานักที่ไม่ได้กําหนดในโครงสร้าง ดังนั้นในการใช้งบประมาณจึงใช้
รหัสศูนย์ต้นทุนภายใต้สํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่กําหนดรหัสกิจกรรมย่อยในการใช้
เงินของ 2 สํานักเพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อน โดยเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนรวมปี 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 13,220,573.34 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.50 และจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปี 2560
ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.13 ซึ่งปริมาณงานลดลงในสัดส่วนที่
น้อยกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่มากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ลดลงร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยการจ้างเอกชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก จํานวน
1,620,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จํานวน 157,200 บาท
2.3 ประชุ ม ทํ า เครื่ อ งมื อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน
390,620 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคและจัดทําเว็บใชด์ จํานวน 566,000 บาท
2.5 ค่าจ้างทําโล่ประกาศเกียรติคุณ จํานวน 240 โล่ มอบให้ ผอ.สพม.และผอ.โรงเรียนมัธยม
จํานวน 360,000 บาท
2.6 ค่าจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือการเตรียมพื้นฐานกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาและ
อาชีพของโรงเรียน ในการวางเส้นทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสู่การประกอบอาชีพของนักเรียน จํานวน
510,540 บาท
2.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในการทําความร่วมมือรูปแบบทวิศึกษา
ของสถานศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษา จํานวน 1,165,800 บาท
สํานักทดสอบทางการศึกษา : มีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
ที่ลดลงมากกว่าปีงบประมาณ 2559 โดยมีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559
จํานวน 84,854,809.28 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.06 แต่ด้วยปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ
2560 เพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4,641,474 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 497.09 ซึ่งปริมาณของ
กิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
กิจกรรมย่อยประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนลดลงร้อยละ 68.01 สาเหตุ
ที่จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากมีการประเมินนักเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และหลายช่วงชั้น โดยค่าใช้จ่ายของสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาได้นําไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะประจํา ประเภทเงินเดือน ค่าจ้างประจํา จากการปรับขึ้น
เงินเดือนปกติแล้ว และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินการตามภารกิจ ดังนี้
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1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา จํานวน 221,251 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
และประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน จํานวน 8 จุด จํานวน
16,865,203.62 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
จํานวน 1,030,783.10 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการดําเนินการบริหารการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30,000,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมวิทยากรแกนนํา เพือ่ การทดสอบ NT/O-Net ปีการศึกษา
2559 จํานวน 3,624,994.40 บาท
1.6 ค่าเช่าเครื่อง server ดําเนินการบริหารการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2559 จํานวน 706,500 บาท
1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-Net) จํานวน 3 รุน่ จํานวน 5,469,250.80 บาท
1.8 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนานักวัดและประเมินผลการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,166,800 บาท
1.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-Net ในโรงเรียนสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน
จํานวน 3,353,607.72 บาท
1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนําด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
จํานวน 2,321,887.48 บาท
1.11 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ปีการศึกษา
2559 จํานวน 1,394,000 บาท
1.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการกําหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ด้านภาษา
ด้านคํานวณ และด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 819,400 บาท
1.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก
สําหรับเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2560 จํานวน 2 ระยะ จํานวน 1,925,770 บาท
1.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดความสามารถ 3 ด้าน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และเครื่องมือประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1,562,380.10 บาท
1.15 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (ภาษาไทย) ประถมศึกษาปีที่ 3 (LNR) ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 – 6 (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) มี 2 ระยะ จํานวน 5,302,377 บาท
1.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี 2 ระยะ จํานวน 4,028,108.30 บาท
1.17 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี 2 ระยะ จํานวน 3,357,355 บาท
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1.18 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอนต้น 4 ระยะ 6 ภูมิภาค จํานวน 961,601.06 บาท
1.19 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงและจัดทําต้นฉบับเครื่องมือ
ประเมิน(ข้อสอบระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ระยะ จํานวน 7,503,374.24 บาท
1.20 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์ข้อสอบ ขนส่งข้อสอบ และประมวลผลข้อมูลการอ่านออกเขียน
ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จํานวน 20,000,000 บาท
1.21 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ “คู่มือการประเมินคุณภาพมาตรฐานฯ และแนวทางการเขียน
SAR” จํานวน 1,667,750 บาท
1.22 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและวางแผนการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 40 เขต จํานวน 618,490 บาท
1.23 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษาฯ สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน
927,733 บาท
1.24 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จํานวน 1,260,000 บาท
1.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และตะวันออก
จํานวน 1,055,013.83 บาท
1.26 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 846,855 บาท
1.27 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการดําเนินงานพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standarize
Item Bank System : SIBS) จํานวน 1,900,000 บาท
1.28 ค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้เครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 307,302.80 บาท
1.29 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้เครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จํานวน 208,407.80 บาท
1.30 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 253,304 บาท
1.31 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่
คณะกรรมการประเมินและผูร้ ับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนฯ แบ่งเป็น 3 จุด จํานวน
6,182,945.75 บาท
2. กิจกรรมย่อยการให้บริการทางการศึกษาเทียบความรู้และอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึน้ กว่าปีงบประมาณ 2559 โดยมีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 มากกว่าปี 2559
จํานวน 3,292,535.23 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 130.81 และจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ
2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 559 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.18 ซึง่ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่าจํานวนปริมาณของกิจกรรมย่อยลดลงน้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
การให้บริการทางการศึกษาเทียบความรู้และอื่น ๆ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 133.53 สาเหตุที่ปริมาณของกิจกรรมย่อยปี
งปบระมาณ 2560 เนื่องจากการพิจารณาเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นภารกิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในการกําหนดและพิจารณาคุณสมบัติตาม
นโยบายรัฐมนตรี และต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปีงปบระมาณ 2559 เนื่องจากสํานักได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการจบการศึกษา ซึ่งได้แก่
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จํานวน 900,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการ
ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 2 รุ่น จํานวน 2,057,888.32 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและ
การให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสารสนเทศ
จํานวน 869,728 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาฯ สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จํานวน 790,182.45 บาท
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : มีภารกิจที่กําหนดเป็นกิจกรรมย่อยทั้งหมด 6 กิจกรรม
1. กิจกรรมย่อยพัฒนาความพร้อมเว็ปไซต์ เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่า
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 12,068,162.99 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 18.07 และจํานวนปริมาณกิจกรรม
ย่อยปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 442 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 98.22 ซึ่งเมื่อ
ต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เป็นตัวหารที่ลดลงมากกว่า จึงมีผลทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยพัฒนาความพร้อมด้านเว็ปไซต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4,508.44 สาเหตุที่ปริมาณกิจกรรม
ย่อยลดลงเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่ สทร. จึงไม่มีการจัดอบรมให้
เหมือนเช่นปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมด้านพัฒนาความพร้อมด้านเว็ปไซต์ ได้นําไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ประจํา อาทิเช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
2. กิจกรรมย่อยพัฒนาครูและผู้เรียนในการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 33,138,920.79 บาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 19.97 และจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 จํานวน 5,004 คน คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 83.75 ซึ่งเมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เป็นตัวหารที่ลดลง
มากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยพัฒนาความพร้อมด้านเว็ปไซต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 392.47
สาเหตุที่ปริมาณกิจกรรมย่อยลดลงกว่าปีก่อนเนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง
3. กิจกรรมย่อยผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการเรียนการสอนและค้นคว้า เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 146,539,578.82 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
38.46 จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 จํานวน 1,044 เรื่อง คิดเป็นลดลงร้อยละ
94.91 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เป็นตัวหารที่ลดลงมากกว่า
จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการเรียนการสอนและค้นคว้าเพิ่มขึ้นร้อยละ
1,108.77 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เป็นการผลิตสื่อและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
แบบเฉพาะกิจตามความเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งไม่มีเงินงบประมารในการพัฒนาสื่อและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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4. กิจกรรมย่อยจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 25,931,462.02 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 44.04 และด้วย
ปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิม่ ขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 23,822 ชุด คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 334.81 ซึ่งเมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้น
แต่มากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 87.13 สาเหตุที่ปริมาณกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน
เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
5. กิจกรรมย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 90,109,921.73 บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 51.21 แต่ปริมาณ
กิจกรรมย่อยไม่มีทั้งในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 เนือ่ งจากไม่ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (งบลงทุน) จึงไม่มี
ต้นทุนต่อหน่วย ส่วนใหญ่ใช้งบดําเนินงานเป็นค่าจ้างเหมาบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายอุปกรณ์สื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 14,300,000 บาท และค่าดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พร้อม
Software จํานวน 20,000,000 บาท
6. กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 25,590,264.52 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 43.84 จํานวน
ปริมาณกิจกรรมย่อยปี 2560 เท่ากับปี 2559 คือ 1 ระบบ เมื่อต้นทุนรวมลดลง แต่จาํ นวนปริมาณกิจกรรม
ย่อยที่เป็นตัวหารเท่าเดิม จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์
ลดลงเท่ากับต้นทุนรวมที่ลดลงร้อยละ 43.84
งบประมาณที่กิจกรรมย่อยทัง้ 6 กิจกรรม มีการนํางบประมาณไปใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดําเนินงานส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน จํานวน 277,221 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และพิธีมอบรางวัล จํานวน 219,344 บาท
3. ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 240,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ Smart OBEC
จํานวน 548,617 บาท
5. ค่าเช่าพื้นที่สําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายงานถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
จํานวน 742,152 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อการ
บริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,963,900 บาท
7. ค่าเช่าระบบประชุมทางไกลด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อการบริหารราชการคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 21,588,785 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
จํานวน 1,031,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา VTR (Video Tape Recorder) เนื้อหาการพัฒนาก่อนบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในส่วนของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (TEPE Online)
จํานวน 2,772,500 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตสื่อและอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) การพัฒนาครูทั้งระบบ
จํานวน 298,530 บาท
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11. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและเตรียมสถานที่สําหรับงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 298,530 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผลิตการ์ตูนสื่อการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
จํานวน 1,900,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศพก. จํานวน 3 ราย
จํานวน 504,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ ศพก.และจัดอบรม
Admin สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 703,600 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ใช้ DLTV
จํานวน 499,520 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนการนํา DLIT ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จํานวน 636,400 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสําเนาโปรแกรมระบบอินทราเน็ตเนื้อหา DLIT ในระบบ Offine
หลังจากที่ได้จัดทําต้นฉบับ จํานวน 250 ชุด จํานวน 1,500,000 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ Online และ Ofline จํานวน 375,000 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ Online และ Ofline จํานวน 1,650,800 บาท
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มีภารกิจที่กําหนดเป็นกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนานโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 15,277,717.63 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.76
จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เท่ากับปีงบประมาณ 2559 จํานวน 15 โครงการ ดังนั้นเมื่อ
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เป็นตัวหารเท่าเดิม จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยด้านวิเทศสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือทางการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.76 เท่ากับ
ต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่นําไปใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 จํานวน 315,480 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดรายการพิเศษถ่ายทอดสด เปิดรั้วการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
ออกอากาศช่อง 9 จํานวน 995,000 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 260,000 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทํารายงานผลการวิจัยและการดําเนินงานการรับนักเรียนปี
การศึกษา 2560 จํานวน 223,856 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทําคู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผลกลางเพื่อแก้ปัญหาเด็กออก
นอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จํานวน 223,760 บาท
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรองเกณฑ์และจัดทําเกณฑ์
โรงเรียนบนพื้นที่สูงฯ จํานวน 251,500 บาท
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1.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเกณฑ์โรงเรียนบนพื้นที่สงู ชายแดน และเกาะ
แก่งจํานวน 298,869.50 บาท
1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทําแผนความต้องการงบดําเนินงานโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ
จํานวน 959,000 บาท
1.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูง จํานวน 763,000 บาท
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมวางแผนรูปแบบการดําเนินงานโรงเรียนประชาคมอาเซียน
จํานวน 250,250 บาท
1.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทํามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโรงเรียน
ประชาคมอาเซียนศึกษาฯ จํานวน 455,000 บาท
1.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทํารายละเอียดระดับคุณภาพตัวบ่งชี้มาตรฐานโรงเรียน
ประชาคมอาเซียนฯ จํานวน 340,900 บาท
1.13 ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาการวิจัยเพื่อพัฒนาการบูรณาการโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนฯ
จํานวน 1,980,000 บาท
1.14 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และจัดทําแผนสื่อการสอนวิชาธุรกิจสําหรับ
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 230,115 บาท
1.15 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
ประชาคมอาเซียนศึกษาฯ จํานวน 384,000 บาท
1.16 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของโรงเรียน
ประชาคมอาเซียนฯ จํานวน 253,500 บาท
1.17 ค่าใช้จ่ายในการจ้างสร้างการรับรู้ประชุมสัมมนามิตกิ ารศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้า
ประเทศไทยมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน จํานวน 2,300,000 บาท
1.18 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําโครงการสถานที่และวีดีโอนําเสนอโครงการประชุมสัมมนา
มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จํานวน 2,750,000 บาท
1.19 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเช่าระบบแสง สี เสียง และจอฉายถ่ายประชุมสัมมนามิติการศึกษา
พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง มั่นคง จํานวน 1,570,000 บาท
1.20 ค่าจ้างเหมาการวิจัยเพื่อพัฒนาการบูรณาการโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนจํานวน
1,980,000 บาท
2. กิจกรรมย่อยการจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ เปรียบเทียบ
มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 367,583.14 บาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 1.54 แต่ปริมาณกิจกรรมย่อยไม่มที ั้งในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 จึงไม่มกี ารคํานวณต้นทุน
ต่อหน่วย ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นงบดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เอกชนสําหรับวางเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารการศึกษา จํานวน 1,500,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบํารุงรักษาครุภัณฑ์ห้องควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน
220,000 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิเคราะห์เปรียบเทียบประมวลผลข้อมูลนักเรียนซ้ําซ้อน ปี 2559
จํานวน 450,000 บาท
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2.4 ค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS จํานวน
450,000 บาท
2.5 จัดทําเอกสารสถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จํานวน 325 เล่ม จํานวน
220,000 บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายในการอบรมการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบ Smart card จํานวน
999,600 บาท
3. กิจกรรมการวิเทศสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือทางการศึกษา เปรียบเทียบต้นทุน
รวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 930,610 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.36
จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 5 เรื่อง คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ดังนั้นเมื่อต้นทุนรวมลดลงน้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยด้านวิเทศสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือ
ทางการศึกษา ลดลงร้อยละ 23.49 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดําเนินการตามภารกิจ ดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมกับ จ.เฮียวโกะ ประเทศญีป่ ุ่น
จํานวน 241,900 บาท
3.2 ค่าเช่าชุดเครื่องแต่งกายแสดงโครงการ Kagoshima Asian Youth Music Arts Festival
จํานวน 153,000 บาท
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ระหว่าง สพฐ.กับ ศธ. รัฐวิสคอนชินอเมริกา จํานวน 376,400 บาท
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ Sakura Science Program จํานวน
146,220 บาท
3.6 ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จํานวน 270,970 บาท
3.7 ค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ จํานวน 322,313.50 บาท
4. กิจกรรมจัดทําข้อเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 13,359,649.97 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
24.48 และจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559
จํานวน
312 แห่ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.02 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารลดลง
ในสัดส่วนที่น้อยกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมด้านจัดทําข้อเสนอการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2560 ลดลงร้อยละ 23.71 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้นํางบประมาณไปใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และปฏิบัติงานตามภารกิจในแผนปฏิบัติการ ดังนี้
4.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปรับปรุงคู่มือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
จํานวน 232,880 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560 จํานวน 966,124 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560 จํานวน 825,186 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายจากน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้
จํานวน 268,780 บาท
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4.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทํางานจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน จํานวน
232,700 บาท
5. กิจกรรมด้านแผนงาน เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ
2559 จํ า นวน 4,078,115.26 บาท คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 27.35 และจํ า นวนปริ ม าณกิ จ กรรมย่ อ ย
ปีงบประมาณ 2560 เท่ากับปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1 ด้าน เมื่อต้นทุนรวมลดลง แต่จํานวนปริมาณ
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ เ ป็ น ตั ว หารเท่ า เดิ ม จึ ง มี ผ ลทํ า ให้ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ยด้ า นแผนงานลดลงเท่ า กั บ
ต้นทุนรวมที่ลดลงร้อยละ 27.35 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้ในการดําเนินการตามภารกิจ ดังนี้
5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2560 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 832,200 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาการบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่ จํานวน 517,520 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาผอ.กลุม่ นโยบายและแผน จํานวน 608,788 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน
387,100 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทําข้อมูลสภาพวิกฤตของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ICU จํานวน 272,258 บาท
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : มีกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม ในจํานวนดังกล่าวมี 5 กิจกรรม ที่มีต้นทุน
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น/ลดลง เกินร้อยละ 20 ดังนี้
1. กิจกรรมย่อยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ : ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 7,922,146.26 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.15 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุน
รวม จํานวน 44,363,388.26 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 52,285,534.52 บาท) และปริมาณงานของ
กิจกรรมย่อยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 10 โครงการ คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.82 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่เพิ่มขึ้น
มากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการลดลงร้อยละ 46.58 สาเหตุที่
ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสํานักเน้นการดําเนินการงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 ซึง่ ได้แก่
เรื่องการเพิ่มโอกาสให้คนพิการและเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้หลากหลาย พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
2. กิจกรรมย่อยระบบเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ :
มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3,571,972.96 บาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 44.33 และด้วยปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 เท่ากับปีงบประมาณ 2559 จํานวน
1 โครงการ ดังนั้นเมื่อต้นทุนรวมลดลง แต่ปริมาณงานที่เป็นตัวหารเท่าเดิม จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยระบบเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการลดลงร้อยละ 44.33
3. กิจกรรมย่อยโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม : ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 329,581.80 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.91 (ปีงบประมาณ 2560 มีตน้ ทุนรวม
จํานวน 8,103,121.92 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 8,432,703.72 บาท) และปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 57.14 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่ลดลงแต่มากกว่า
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จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.21 สาเหตุที่
ปริมาณงานลดลง เนื่องจากมีการหลอมรวมโครงการย่อยๆ ยุบรวมเป็นโครงการใหญ่เพียง 3 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 2) โครงการสนับสนุนค่าจ้างครูห้องเรียนคู่ขนาน
ออทิสติกและปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3) สนับสนุนค่าจ้างครูศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล
4. กิจกรรมย่อยการจัดการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส : ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4,602,006.46 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.67 (ปีงบประมาณ
2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 26,771,076.2 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 31,373,082.66 บาท)
และปริมาณงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน
4 โครงการ คิดเป็นลดลงร้อยละ 44.44 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณงานที่เป็น
ตัวหารที่ลดลงแต่มากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยการจัดการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 53.60 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากหลอมรวมโครงการที่เป็นกิจกรรมย่อยยุบรวมเป็น
โครงการใหญ่ 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอันเรื่องมาจากพระราชดําริในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียน
เฉพาะความพิการ 2) การสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
ดนตรี และศิลปะ 3) การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์สําหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์/ ราชประชานุเคราะห์ 4) การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
5) การพัฒนาการประกันคุณภาพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
5. กิจกรรมย่อยปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวมลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 8,433.21 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.36 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม
จํานวน 2,352,391.67 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,360,824.88 บาท) และปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 33.33 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลงร้อยละ 25.27
สรุปทั้ง 5 กิจกรรมย่อยมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 20 ได้มีการนํางบประมาณไป
ใช้จ่ายตามภารกิจที่รับผิดชอบดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบ
พิเศษเฉพาะสําหรับเด็กด้อยโอกาส จํานวน 199,900 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมและการจัดทําสื่อเพื่อ
ส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์สําหรับเด็กด้อยโอกาส จํานวน 892,570 บาท
3. ค่าจ้างพิมพ์เขียวแบบรูปรายการอาคารเรียน อาคารประกอบ สําหรับงบลงทุนปีงบประมาณ
2561 จํานวน 676,989 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จํานวน 1,171,460 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมให้ความรู้แก่วิทยากรแกนนํา เพื่อพัฒนารูปแบบและกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 368,880 บาท
6. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการระยะ 5 ปี จํานวน 174,720 บาท
7. ค่าจ้างพิมพ์เอกสารการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้ม
บกพร่องทางการเรียนรู้ จํานวน 298,400 บาท
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8. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติด้าน
การเงินบัญชี รุ่นที่ 1 จํานวน 1,376,220 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และชี้แจงคู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติในสถานศึกษา จํานวน 136,700 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมให้มีคณ
ุ ภาพการ
ผลิตสื่อฯ จํานวน 436,080 บาท
11. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ด้านแอฟพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน จํานวน 890,760 บาท
12. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมครูผชู้ ่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 2,446,640 บาท
13. ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบคอลัมน์ทางหนังสือพิมพ์ จํานวน 815,768 บาท
14. ค่าจัดประชุมปฏิบัติการทํารายงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 288,220 บาท
15. ค่าจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ จํานวน 902,120 บาท
16. ค่าจัดประชุมเสวนาประชาพิจารณ์ร่างแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จํานวน
214,540 บาท
17. ค่าจัดทําโครงการทําแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 จํานวน
779,040 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวน สอบสวน
และพิจารณาสํานวนการร้องเรียนและการดําเนินการทางวินัย จํานวน 518,160 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สศศ. จํานวน 684,350 บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการเรียนรวมให้มคี ุณภาพ จํานวน
644,660 บาท
21. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมการใช้ Token key สําหรับงานการเงินระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา จํานวน 385,400 บาท
22. ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมกิจกรรมยุวชนคนกล้าคืนถิ่นฯ
จํานวน 599,880 บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 312,600 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการจ้างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกข้อสอบ ผลิตชุดข้อสอบ รับส่งข้อสอบ ตรวจ
กระดาษคําตอบ และประมวลผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน
542,583.46 บาท
25. ค่าจ้างพิมพ์เอกสารแนวทางการดําเนินงาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีภาวะเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวทางการเรียน จํานวน 1,406,552.66 บาท
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สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา : มีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรมที่มตี ้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย
เพิ่มขึ้น/ลดลงเกินร้อยละ 20 ทั้ง 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้
1.กิจกรรมย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ2560
ลดลงมากกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 606,207.72 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.21 จํานวนปริมาณ
กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 70 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.65
เมื่อต้นทุนรวมมีสัดส่วนลดลงน้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นมากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารลดลงร้อยละ 35.32 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงการการใช้หลักสูตรพัฒนาผูนํานักเรียนอาเซียน โครงการยุวทูต
ความดียุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.กิ จ กรรมย่ อ ยการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอน มี ต้ น ทุ น รวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 7,171,595.92 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.05
จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 75 ครั้ง คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.63 เมื่อต้นทุนรวมมีสัดส่วนลดลงน้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนลดลงร้อยละ
34.18 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงการอบรมบหลักสูตรจิตวิทยา
ความมั่นคง โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นําโรงเรียนประชารัฐ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3. กิจกรรมย่อยการวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา มีต้นทุน
รวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,583,603.44 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
21.18 จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4 ครั้ ง
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าปริมาณงานกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นน้อย
กว่า ดังนั้นต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยการวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
จึงลดลงร้อยละ 26.91 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับงบประมาณ เพื่อดําเนินการในโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
4. กิจกรรมย่อยการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่ม
กว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 6,898,350.40 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.79 จํานวนปริมาณกิจกรรม
ย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 23 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,150 เมื่อ
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นแต่มากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมย่อยการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาลดลงร้อยละ 83.46 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีภารกิจงานเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. กิจกรรมย่อยการบริหารและโครงการพิเศษ มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่า
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 7,697,062.01 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 26.77 จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อย
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 19 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 เมื่อต้นทุน
รวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยการบริหารและโครงการพิเศษลดลงร้อยละ 32.14 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
ภารกิจงานเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ โครงการวิจัยและสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิ มหาวิทยาลัยและสสวท.
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การดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อยทั้ง 5 กิจกรรม ได้มกี ารใช้จ่ายเงิน ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
จํานวน 1,336,500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ จํานวน 1,702,850 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน
(ASEAN Youth Leader – AYL) รุ่นที่ 1 จํานวน 857,100 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน
(ASEAN Youth Leader – AYL) รุ่นที่ 2 จํานวน 864,900 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็น
พลเมืองอาเซียนและการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน จํานวน 207,422 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลและจัดทํารายงานการดําเนินงานของกลุ่มวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 247,100 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการชี้แจงเตรียมการสร้างกรอบการพัฒนายุวทูตความดี
ยุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน จํานวน 866,443 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการยุวทูตความดียุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน จํานวน 245,656 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ CBL Trainers จํานวน 549,100 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนแบบสร้างสรรค์
จํานวน 549,100 บาท
11. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาจัดทําหลักสูตรพร้อมจัดค่ายการพัฒนากิจกรรมบูรณาการ
การศึกษาจํานวน 750,000 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายการพัฒนากิจกรรมความคิดสร้างสรรค์สําหรับครู จํานวน
935,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน 2560 จํานวน
673,200 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน 2560 จํานวน
1,374,000 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการวางแผนการดําเนินงานยุวทูตความดี จํานวน
424,180 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการการเรียนการสอน จํานวน
3,886,800 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) จํานวน 345,000 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA
และการตรวจกระดาษคําตอบการกรอกข้อมูล IIT จํานวน 594,170 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ จํานวน 1,152,050 บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาวินิจฉัยอุทรณ์ข้อสังเกตด้าน จํานวน
345,500 บาท

27

21. ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ จํานวน 900,980 บาท
22. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่น 4 จํานวน 4,000,000 บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่น 4 จํานวน 4,000,000 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3 จํานวน 4,000,000 บาท
25. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการอบรมหลักสูตร
จิตวิทยาความมั่นคงสําหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่น 4จํานวน 541,500 บาท
26. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส จํานวน 808,500 บาท
27. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสออนไลน์
จํานวน 3,365,100 บาท
28. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ โครงการสานพลัง
ประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นํา “โรงเรียนประชารัฐ” จํานวน 11,801,270 บาท
29. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทําคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จํานวน 694,000 บาท
30. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานข้อมูล โรงเรียนคุณธรรม จํานวน
1,127,500 บาท
31. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จํานวน
667,400 บาท
32. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทําภาพยนตร์สั้นโครงการเรียนคุณธรรม
สพฐ. จํานวน 3,112,000 บาท
33. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จํานวน
1,875,000 บาท
34. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม จํานวน
1,513,800 บาท
35. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนโครงการ
พระราชดําริ จํานวน 1,951,720 บาท
36. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จํานวน
1,875,000 บาท
37. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน
2,552,740 บาท
38. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวาย
ในหลวง”ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2559 (ค่ายระดับประเทศ) จํานวน 2,189,596 บาท
39. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ “รู้ตื่นและเบิกบาน” ระยะที่ 8 โดยการมี
ส่วนร่วมจากโรงเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต จํานวน 1,000,000 บาท
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40. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบ และคัดเลือกแบบฉบับร่าง,และการ
ประชุมปฏิบัติการจัดฉบับแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และจัดทําเฉลยแนวคิดระดับนานาชาติ ประจําปี 2560
(รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) แบบทดสอบการแข่งขันวิชาการ จํานวน 699,500 บาท
41. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GPS ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
จํานวน 981,000 บาท
42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบ และคัดเลือกแบบฉบับร่าง, และการ
ประชุมปฏิบัติการการจัดฉบับแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และจัดทําเฉลยแนวคิดระดับนานาชาติ ประจําปี 2560
(รอบสองระดับประเทศ) แบบทดสอบการแข่งขันวิชาการ จํานวน 974,000 บาท
43. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน
778,900 บาท
44. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GPS ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
จํานวน 637,900 บาท
45. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบและคัดเลือกแบบทดสอบฉบับร่างการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี 2560 จํานวน 802,500 บาท
46. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําโปรแกรมการประมวลผลตรวจแบบทดสอบการ
แข่งขันวิชาการฯปี 2560 (รอบสองระดับประเทศ) จํานวน 899,250 บาท
47. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ และการประเมินผลการแข่งขัน
วิชาการฯ ปี 2560 (รอบสองระดับประเทศ) จํานวน 675,000 บาท
48. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและ
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จํานวน 984,000 บาท
49. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์เอกสาร “เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/
วิทยาศาสตร์ ระดับประถม” จํานวน 550,000 บาท
50. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จํานวน 5,934,600 บาท
51. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รวม 4 รุ่น จํานวน 5,643,600 บาท
52. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเข้มทางวิชาการ และคัดเลือกผูแ้ ทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก (IJSO 2017) จํานวน 1,585,600 บาท
53. ค่าใช้จ่ายในการนําทีมผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา
จํานวน 1,961,100 บาท
54. ค่าใช้จ่ายในการนําทีมผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 1,873,200 บาท
55. ค่าใช้จ่ายในการนําทีมผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (IMC 2017) จํานวน 2,321,000 บาท
56. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ประจําปี 2560 จํานวน 516,220 บาท
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57. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทน
ประเทศไปประกวดในเวทีนานาชาติ จํานวน 755,273 บาท
58. ค่าใช้จ่ายในการนําข้าราชการ นักเรียน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเดินทางไปจัดแสดงและประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 582,000 บาท
59. ค่าใช้จ่ายในการนําข้าราชการ นักเรียน เดินทางไปจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ ประเทศญีป่ ุ่น
จํานวน 1,761,577 บาท
60. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,180,850 บาท
61. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2560
(4 รอบ) จํานวน 459,030 บาท
62. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ
จํานวน 478,200 บาท
63. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเครือข่ายและวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ทั่ว
ประเทศ (29 ศูนย์) โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร จํานวน 1,562,800 บาท
64. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลค่ายเพื่อคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนเข้าค่าย
ระดับประเทศโครงการเยาวชน รักษ์พงไพร จํานวน 218,500 บาท
65. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตและเผยแพร่โรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 681,500 บาท
66. ค่าใช้จ่ายจ้างทําหนังสือโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 500,000 บาท
67. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมปฏิบัติการดําเนินการประกวดแข่งขันการตัดสินและรายงาน
ผลกิจกรรมกลุม่ สาระสังคมศึกษาฯ จํานวน 652,290 บาท
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : เป็นสํานักที่ไม่ใช่ตามโครงสร้าง โดยในการเบิกจ่าย
จะใช้ศูนย์ต้นทุนร่วมกับสํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ (2000400011) และได้กําหนดกิจกรรม
ย่อยเพื่อแยกการใช้จ่ายของ 2 สํานักให้ต่างกัน เพื่อจะได้สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําบัญชีต้นทุนได้ โดย
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดรหัสกิจกรรมย่อย1 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้าน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปีงบประมาณ 2560 มี
ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 17,518,064.13 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.99 มี
ปริมาณงานกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 197,830 คน คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 6.63 เมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารลดลงแต่น้อยกว่า จึงมีผล
ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.09 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง
เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 มีการพัฒนารูปแบบครูครบวงจร ทําให้ครูไม่ได้เข้ารับการพัฒนาในระบบ TEP
online ที่ใช้เงินงบประมาณของสํานัก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้ในการดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online จํานวน 1,221,200 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการวางแผนกําหนดมาตรการการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ด้วยระบบ
TEPE Online จํานวน 888,400 บาท
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3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการ การนิเทศและติดตามการ
พัฒนาข้าราชการครูที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน
2,850,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วง
ชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ด้วยระบบ TEPE Online จํานวน 2,023,600 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หมายเลข 1 และ 2 “ศาสตร์
พระราชา” Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืน Thailand 4.0 ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0
โดยยึดหลัง “ศาสตร์พระราชา” จํานวน 12,530,500 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการจํานวน 177 ราย จํานวน 2,658,500 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 324 คน จํานวน 1,273,400 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม เพื่อออกแบบ
สํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 219 คน จํานวน 1,271,600 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ (Professional LearningCommunity)
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาสําหรับศึกษานิเทศก์ จํานวน 702 คน จํานวน
2,044,800 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional LearningCommunity) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาในระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1,350 คน จํานวน 4,606,320 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการอบรมกระบวนการ PLC (Professional LearningCommunity) “ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
จํานวน 1,990 คน จํานวน 6,841,200 บาท
12. ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการออกติดตามผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษาในทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต จํานวน 150 คน จํานวน 839,700 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตรวจการเยี่ยม นิเทศ และประเมินผลการจัดกิจกรรม
“STAR STEMS”จํานวน 974,570 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม STAR STEMS ให้แก่โรงเรียนแม่ข่าย
จํานวน 502,050 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่าย
“STAR STEMS” จํานวน 1,245,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือ ประชาสัมพันธ์ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน จัดทําโล่รางวัล
ปกและเกียรติบัตร จัดประชุมสัมมนาผู้เข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 จํานวน
1,619,010 บาท
17. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมสัมมนาผู้เข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 จํานวน
1,599,900 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561 จํานวน 980,000 บาท
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา : เป็นสํานักตามโครงสร้าง ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรมย่อย ซึ่งต่อมา
ได้มีสํานักเกิดใหม่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รหัสศูนย์ต้นุทน (12) ของสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาคือ สถาบันภาษาอังกฤษ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมงานส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน กิจกรรมงานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ กิจกรรมงานวิจัยและ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่กําหนดรหัสกิจกรรมย่อย แยกจากสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อเป็นการแยกข้อมูลในระบบ GFMIS เพื่อมิให้เกิดการซ้ําซ้อน และในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการ
ประกาศสํานัก/หน่วยงานเทียบเท่าสํานักใหม่อีก 3 สํานัก ได้แก่
1. สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ มี 4 กิจกรรมย่อย คือ การส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฐมวัย การส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ การนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. หน่วยศึกษาเทศก์ (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มี 1 กิจกรรมย่อย คือ ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
3. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน มี 2 กิจกรรมย่อย คือ ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบคุ้มครอง/ช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งระบบช่วยเหลือนักเรียน และ
ในปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายใน สพฐ.(ส่วนกลาง) อีก 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ (ชื่อเดิมศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
มี 1 กิจกรรมย่อย คือกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สําหรับปีงบประมาณ 2560 จะทําการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยของสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
หน่วย
ศึกษานิเทศก์ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตาม
กิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น/ลดลงเกินกว่า 20% ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และจะมี
5 กิจกรรมย่อย ที่จะไม่ทําการวิเคราะห์ให้ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
3 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 9.78 กิจกรรมย่อยการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ร้อยละ 1.14 กิจกรรมย่อยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาจีนฯ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.46 สถาบันภาษาอังกฤษมี 1 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อย
งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.03 และศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน มี 1 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90
จากตารางจะทําการวิเคราะห์กิจกรรมย่อย 11 กิจกรรมทีม่ ีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น/ลดลงเกิน
กว่า 20 % ดังนี้
สํานักวิขาการและมาตรฐานการศึกษา มี 2 กิจกรรมย่อย คือ
1.กิจกรรมย่อยการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 22,483,181.71 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 66.20 จํานวนปริมาณ
กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 29 ครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 27.62
เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่ลดลงแต่น้อยกว่า ส่งผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมย่อยการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยลดลงร้อยละ 53.31
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2.กิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 992,072.77 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.84
จํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 5 ครั้ง คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณกิจกรรมย่อยที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยการการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดลงร้อยละ 24.43
โดยส่วนใหญ่มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างคู่มือการวัดความสนใจในอาชีพ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จํานวน 210,194 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จํานวน 142,713 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนวิชาชีพ จํานวน
418,018 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ
จํานวน 357,378 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา VTR การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา จํานวน 490,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมออกแบบและจัดทําเนื้อหาในเว็บไซด์ทางการแนะแนวสําหรับ
นักเรียน จํานวน 481,295 บาท
7. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดตัวเว็บไซด์ทางการแนะแนว “เว็บไซด์การศึกษาเพื่อการมีงานทํา”
จํานวน 811,600 บาท
8. จ้างพิมพ์วารสารวิชากการ ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 4 ฉบับ จํานวน
2,800,000 บาท
9. เบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผชู้ นะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจําปี 2560 จํานวน 69 ราย
จํานวน 730,000 บาท
10. จ้างพิมพ์เอกสารรายชื่อหนังสือดีเด่นประจําปี 2560 จํานวน 33,000 เล่ม จํานวน
648,450 บาท
11. ประชุมปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนาผู้เรียน สู่นักเรียนมืออาชีพ” จํานวน 613,450 บาท
12. ค่าใช้จ่ายการในสร้างข้อสอบและระบบบริหารจัดการเพื่อใช้ในการแข่งขันตอบคําถามจาก
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 365,816 บาท
13. ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 1,968,000 บาท
14. ค่าจัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 749,000 บาท
15. ค่าจัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 4 รายการ จํานวน 546,000 บาท
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สถาบันภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น/ลดลง
เกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้
1. กิจกรรมย่อยงานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ : เปรียบเทียบ
ต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,142,667.40 บาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 42.44 จํานวนปริมาณงานกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 8 ครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 80 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าปริมาณ
งานที่ลดลงแต่มากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยงานพัฒนาเครือข่ายและสถานศึกษาต้นแบบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 187.81 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากงดทํากิจกรรมบางกิจกรรมที่กําหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 แต่ไปทํากิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแทน
2. กิจกรรมย่อยงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : เปรียบเทียบ
ต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 9,730,030.18 บาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 298.39 จํานวนปริมาณของกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 4 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อต้นทุนรวมเพิ่มในสัดส่วนที่มากกว่าปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นแต่นอ้ ยกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 218.72 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากทํากิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามนโยบายของ รมต. ซึ่งได้แก่ การจัดประชุมและประเมินโรงเรียนที่เกี่ยวกับโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ การประชุมและนิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับสื่อ
60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จากกิจกรรมย่อยที่ 1 และ 2 ของสถาบันภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้แก่ ครูและนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้ยกระดับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
การนํางบประมาณไปใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จํานวน 529,300 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ หลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตสื่อประกอบการ
เรียนการสอนและเครื่องมือวัดผล สําหรับครูที่ผ่านการอบรมศูนย์ จํานวน 179,100 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 680,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประเมินความพร้อม
โรงเรียนที่แจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 260,200 บาท
5. การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจํานงขอเข้าร่วมโครงการ EP/MEP ประจําปี
การศึกษา 2560 จํานวน 231,810 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 1,522,000 บาท
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สํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับ มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
และลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้
1. กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย : เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 7,050,765.39 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.56 จํานวน
ปริมาณของกิจกรรมย่อยดังกล่าวปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 8 ครั้ง คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.31 เมื่อจํานวนปริมาณงานที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นแต่มากกว่าจึง
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยการเสริมสร้างการจัดการศึกษาปฐมวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.05
2. กิ จ กรรมย่ อ ยการส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา : เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวม
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 55,875,346.06 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
461.18 และด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยดังกล่าวปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 4 ครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.71 เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าจํานวนปริมาณงานที่เป็น
ตัวหารลดลงแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 495.19
สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอประกอบกับผู้บริหารให้ชะลอการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560
3. กิจกรรมย่อยการส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ :
เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 15,589,402.22 บาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 65.15 สําหรับจํานวนปริมาณของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 18 ครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 42.86 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า
จํานวนปริมาณที่ลดลงแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ลดลงร้อยละ 39.02 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากมีเงินงบประมาณไม่
เพียงพอประกอบกับผู้บริหารให้ชะลอการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560
4. กิจกรรมย่อยการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ : เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,255,792.98 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
27.30 สําหรับจํานวนปริมาณของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559
จํานวน 32 ครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 58.18 เมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณที่
ลดลงแต่มากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 204.41 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอประกอบกับผู้บริหาร
ให้ชะลอการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560
จากกิจกรรมย่อยทั้ง 4 กิจกรรมของสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งดูแลสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ซึ่งได้นํางบประมาณที่ได้รับ
ไปใช้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย โดยมีการนํางบประมาณไปใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการวางแผนการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย จํานวน
469,500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาผลการดเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จํานวน 384,400 บาท
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3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการศึกษาผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้าง
ความเข้มแข็งโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
298,260 บาท
4. ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย จํานวน 925,250 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
จํานวน 1,575,600 บาท
6. ค่าจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในสํานัก จํานวน 6 คน จํานวน 1,080,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาสภาพการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสชอรี่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 365,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการวางแผนการดําเนินงานในโรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ
2560 จํานวน 335,800 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมทําคู่มือโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 563,500 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ใน
โรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง จํานวน 6,928,850 บาท
11. ค่าใช้จ่ายโครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสู่การจัดการเรียนระดับประถม จํานวน 331,200 บาท
12. ค่าจ้างทําเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง จํานวน 426,622 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ร่ามกับ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จํานวน 752,700 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
ของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับในสังกัด สพฐ. ให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน จํานวน 4 รุ่น
จํานวนเงิน 2,145,040 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการคณะทํางานการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมใน
การประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 363,500 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนต้นแบบโครงการจัดทําแผน
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ
จํานวน 705,100 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการอบรมประชุมสัมมนายุทธศาสตร์และแผนเชิงบูรณาการพัฒนา “ โรงเรียน
แห่งความสุขมุง่ สู่อัตลักษณ์ผู้เรียน ” จํานวน 916,400 บาท
หน่วยศึกษานิเทศก์ (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็น
ศูนย์ ที่จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการเบิกจ่ายจะใช้ศูนย์ต้นทุนร่วมกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2000400012) แต่จะแยกกิจกรรมย่อยต่างจากกัน เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายของศูนย์โดย
ศูนย์ดังกล่าวมี 1 กิจรรมย่อย คือ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559
จํานวน 22,440,932.89 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 36.97 และด้วยปริมาณของกิจกรรมย่อยดังกล่าวที่ดูแล
สํานักงานเขตพื้นที่ 225 เขต ทั้งปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2559 เท่าเดิม จึงส่งผลให้ต้นทุน
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ต่อหน่วยของกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลดลงร้อยละ 36.97 เท่ากับต้นทุนรวมที่ลดลง โดยศูนย์ดังกล่าวจะไม่มีข้าราชการประจํา จะเป็นข้าราชการช่วย
ราชการส่วนใหญ่ และจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในศูนย์ ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การประชุม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์
อบรมภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉกชน.) : เป็นศูนย์ที่จัดตั้งตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเบิกจ่ายจะใช้ศูนย์ต้นทุนร่วมกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2000400012) แต่การเบิกจ่ายจะแยกการใช้จ่ายโดยกําหนดรหัสกิจกรรมย่อยแยกจากกัน
เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายของศูนย์เพื่อนํามาจัดทําบัญชีต้นทุน โดยศูนย์ดังกล่าวมี 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรม
ย่อยส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และกิจกรรมย่อยการ ส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมี 1 กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น/ลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 คือ กิจกรรมย่อยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมปี ง บประมาณ 2560 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ 2559 จํ า นวน
51,319,541.75 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 202.35 จํานวนปริมาณงานกิจกรรมย่อยปีงบประมาณ 2560
เพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,000 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.14 เมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่าจํานวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 164.88 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ศูนย์ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
มีการนํางบประมาณไปใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษา และ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จํานวน 500,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายการโทรทัศน์วาไรตี้เชิงสารคดี “พระคุณที่สาม” จํานวน
4,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 2,640,573 บาท
4. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ฉก.ชน.
รุ่นที่ 1 จํานวน 1,212,856.95 บาท
5. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ฉก.ชน.
รุ่นที่ 2 จํานวน 1,418,716 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล ช่วยเหลือ และคุม้ ครองเด็กนักเรียน
จํานวน 950,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําร่างแนวทาง/คู่มือ
ปฏิบัติงานและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ศตข.สพฐ. จํานวน 429,790 บาท
8. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ํา เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการดําเนินงานโครงการการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 260,400 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ 12 คน จํานวน 2,148,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ประจําปี 2560 จํานวน 424,150 บาท
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11. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดําเนินงานคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์
ฉก.ชน สพฐ. จํานวน 900,000 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนจํานวน 500,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์คู่มือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉบับปรับปรุงปี 2559)
จํานวน 35,000 เล่ม จํานวน 1,006,250 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจําปี 2559 จํานวน 411,390 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จํานวน 1,059,186 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 427,800 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์เอกสาร “เรื่องเล่าจากการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : 2559”
จํานวน 5,000 เล่ม จํานวน 775,750 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการของบุคลากรที่ทําหน้าทีน่ ักจิตวิทยา
โรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 429,200 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกําหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 260,200 บาท
20. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคัดเลือกและพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิตจํานวน 426,000 บาท
ศู น ย์ พั ฒ นาโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ (ชื่ อ เดิ ม ศู น ย์ บ ริ ห ารโครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายในส่วนกลางปีงบประมาณ
2560 มีกิจกรรมย่อย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 7,315,809.16 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 44.65
สําหรับจํานวนปริมาณของกิจกรรมย่อยดังกล่าว ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน
9 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เมื่อต้นทุนรวมลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าจํานวนปริมาณทิ่เพิ่มขึ้นแต่
มากกว่า จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลดลงร้อยละ 72.33 สาเหตุที่
ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากศูนย์มีภารกิจในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมย่อยด้าน
อํานวยการ ด้านบริหารบุคคล ด้านนโยบายและแผน ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและด้านการตรวจสอบภายในระดับ
โรงเรียน
ส่วนด้านการเงินและบัญชี และด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) ได้นําไปรวมกับกิจกรรมย่อยของ
หน่ วยงานสนับสนุ น (สคส.) ซึ่ งทั้ ง 7 กิจ กรรมย่อย มี ต้น ทุนต่ อหน่ว ยกิจ กรรมย่อยที่ มี ต้น ทุนต่อ หน่ว ย
เพิ่มขึ้น/ลดลง เกินกว่าร้อยละ 20 จํานวน 4 กิจกรรม ได้แก่
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1.กิจกรรมด้านอํานวยการ
มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 404,907,243.62 บาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.80 มีจํานวนปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 เพิ่ มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559
จํานวน 1,814,035 ครั้ง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.68 เมื่อต้นทุนรวมมีสัดส่วนลดลงน้อยกว่าปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นมากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมด้านด้านอํานวยการ ลดลงร้อยละ 34.51
2.กิจกรรมด้านบริหารบุคคล
มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,758,397,286.78 บาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 35.50 มีจํานวนปริ มาณงานปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559
จํานวน 127,759 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อต้นทุนรวมมีสัดส่วนลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
แต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมด้านบริหารบุคคลลดลงร้อยละ 50
3.กิจกรรมด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่า ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,648,551,091.09 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 51.27 มี จํ า นวนปริ ม าณงานปี ง บประมาณ 2560 ลดลงกว่ า ปี ง บประมาณ 2559 จํ า นวน
3,260 โครงการ คิดเป็นลดลงร้อยละ 39.61 เมื่อต้นทุนรวมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณงานที่ลดลงแต่
น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.49
4.กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
มีต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559 จํานวน 364,585,518.51 บาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.08 มีจํานวนปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2559
จํานวน 3,046 โรงเรียน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.46 เมื่อต้นทุนรวมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.26
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห น่ ว ยงานในภู มิ ภ าคที่ รั บ ผิ ด ชอบมากถึ ง
548 แห่ง ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลในส่วนของปริมาณงานทั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 แห่งและ
โรงเรียนในสังกัดอีก 295 ศูนย์ต้นทุน บางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มีผลกับการ
จัดทําบัญชีต้นทุน เป็นข้อมูลที่เกิดการใช้จ่ายจริงของหน่วยเบิกต่าง ๆ ซึ่งการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จัดสรรให้ เพื่อนําไปสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อน เพื่อนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนที่เป็นผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 225 แห่ง
1. ค่าใช้จ่ายประชุมแผนการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี
จํานวน 333,150 บาท
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือน เม.ย.-ก.ย.60 จํานวน 151,133,377 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านกีฬาและค่าจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนด้านกีฬา จํานวน
180,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อนปี 2560 จํานวน
500,000 บาท
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5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 5,500,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 206,154,000 บาท
7. รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค่าก่อสร้างสนาม
กีฬา ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 235,730,480 บาท
8. ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน
2,208,000 บาท
9. ค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านกีฬาและบุคลากรสนับสนุนด้านกีฬาของเดือน เม.ย.-ก.ย.2560
จํานวน 936,000 บาท
10. ค่าวัสดุการกีฬาสําหรับโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้ จํานวน 8,511,210 บาท
11. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
จํานวน 34,480,000 บาท
12. ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ฝึกระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนโครงการสานฝัน
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สําหรับเดือนเม.ย.-ก.ย.60 จํานวน 1,134,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬาตามบริบทและความต้องการและ
ค่าใช้จ่ายในการนํานักเรียนเข้าร่วมแข่งกีฬาในรายการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ จํานวน
2,129,500 บาท
14. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือน เม.ย.-ก.ย.60 จํานวน 19,620,359 บาท
15. ค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านกีฬาและค่าจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนด้านกีฬา จํานวน
18,828,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
จํานวน 2,500,000 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
จํานวน 8,797,900 บาท
18. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 1,000,000 บาท
19. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 36,969,000 บาท
20. รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค่าก่อสร้างสนาม
กีฬา ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 93,356,120 บาท
21. ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงระยะเวลา ตค.59- มี.ค.60 จํานวน 864,000 บาท
22. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 8,960,000 บาท
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23. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 1,260,000 บาท
24. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6,496,500 บาท
25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,660,000 บาท
26. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,491,000 บาท
27. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 840,000 บาท
28. รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน 2,918 ชุด ๆ ละ
59,800 บาท จํานวน 174,496,400 บาท
29. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 55,203,260 บาท
30. ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 274,500 บาท
31. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 ฯ จํานวน 194,000 บาท
32. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 493,470 บาท
33. ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 309,500 บาท
34. ค่าตอบแทนจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 32,319,000 บาท
35. ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (139 อัตรา) ระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,135,500 บาท
36. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จํานวน 20,000,000 บาท
37. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใน
โรงเรียน จํานวน 366,000,000 บาท
38. ค่าตอบแทนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 888,300 บาท
39. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขยายผลการนําส่งข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ําเป็นต่อการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online จํานวน 3,103,530 บาท
40. ค่าใช้จ่ายของนักวิชาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จํานวน 357,250 บาท
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41. ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค การแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับประถมศึกษา สพฐ. – เอ พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคี จํานวน 7,679,750 บาท
42. ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง” จํานวน 1,211,200 บาท
43. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 41,504,400 บาท
44. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 595,822,500 บาท
45. ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 253,619,100 บาท
46. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวัด และระดับกลุ่ม
จังหวัดเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,687,700 บาท
47. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 457,797,106 บาท
48. ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา จํานวน 1,648,960 บาท
49. ค่าใช้จ่ายดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา จํานวน 2,040,000 บาท
50. ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 5,103,000 บาท
51. ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างทําหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนวังไกลกังวล และ
บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนต่อเนื่อง จํานวน 680,400 บาท
52. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ “โรงเรียนสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย” จํานวน 540,000 บาท
53. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน จํานวน
924,400 บาท
54. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง จํานวน
42,071,400 บาท
55. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จํานวน 9 อัตรา ประกอบด้วยพนักงานขับรถยนต์
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 510,300 บาท
56. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 5,651,100 บาท
57. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร จํานวน 2,430,000 บาท
58. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 16,832,000 บาท
59. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ จํานวน 562,700 บาท
60. ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน จํานวน 196 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน และเงินสมทบ
ประกันสังคม 5 % จํานวน 18,238,500 บาท
61. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจ
ราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการ 1 – 18 และส่วนการศึกษาพิเศษ จํานวน 8,000,000 บาท
62. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการวิจัยและพัฒนาระบบการ
ประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 282,200 บาท
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63. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,346,560 บาท
64. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาลฎีกาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 871,113 บาท
65. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมประสานแผนการบูรณาการความ
ร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 524,200 บาท
66. ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ให้กับโรงเรียนที่นําผลิตภัณฑ์ ผลงานของ
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาสาธิตและจําหน่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา
2559 จํานวน 2,240,000 บาท
67. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน) จํานวน 5,490,000 บาท
68. ค่าตอบแทนจ้างครูต่อเนื่องให้โรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล 10 โรง จํานวน
5,481,000 บาท
69. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารงานประจําปี จํานวน 34,799,500 บาท
70. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งและพิธีมอบโล่ให้กับ
ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 451,100 บาท
71. ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน (เพิ่มเติม) จํานวน 5 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 472,500 บาท
72. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการสําหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น จํานวน 273,447 บาท
73. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์แนวทางการขยายเครือข่าย
นักเรียนไทยสุขภาพดี 4 ภูมิภาค จํานวน 811,840 บาท
74. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ จํานวน 1,350,000 บาท
75. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของสํานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน
360,000 บาท
76. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย “การแสดง
ความเคารพ” จํานวน 1,830,000 บาท
77. ค่าใช้จ่ายในการให้เป็นทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา จํานวน 840 ทุน จํานวน 490,000 บาท
78. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ จํานวน 186,000 บาท
79. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ชุดโครงการที่ 13 ศาสตร์พระราชา จํานวน 20,185,000 บาท
80. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารงบประมาณเกี่ยวกับวิทยากรอิสลามศึกษา
จํานวน 996,300 บาท
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81. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ. – เอ พี
ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” จํานวน 1,222,500 บาท
82. รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 450,777,000 บาท
83. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการทดลองการใช้และปรับปรุงเอกสารแนวการจัดทํา
กิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย” จํานวน 345,000 บาท
84. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ําเพื่อชีวิต” เพิ่มเติม จํานวน
600,000 บาท
85. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 300,000 บาท
86. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 15,373,120 บาท
87. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ําเพื่อชีวิต” จํานวน 325,000 บาท
88. ค่าพาหนะและค่าที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุม Counterpart Conference
ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 406,200 บาท
89. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ําเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
จํานวน 17,644,330 บาท
90. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรงต่อเนื่อง จํานวน
4,600 อัตรา จํานวน 253,619,100 บาท
91. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 รวมสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 32,167,800 บาท
92. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 190,718,700 บาท
93. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา จํานวน
1,499,200 บาท
94. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา จํานวน 137,850 บาท
95. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบูรณาการความร่วมมือเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 4,530,000บาท
96. ค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
ตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จํานวน 2,400,000 บาท
97. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนําการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย จํานวน
508,900 บาท
98. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 945,000 บาท
99. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จํานวน
5,380,000 บาท
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100. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) จํานวน
123,400 บาท
101. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุง่ สู่ทีมชาติ” ครั้งที่ 4
จํานวน 3,009,600 บาท
102. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมระบบการลงทะเบียน
และรายงานผลศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 218,800 บาท
103. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้กับโรงเรียนบ้าน
ท่าดินแดง จํานวน 263,055 บาท
104. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 273,670,545 บาท
105. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิง
มุ่งสู่ทีมชาติ” ครั้งที่ 2 จํานวน 3,570,000 บาท
106. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดําเนินการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษา จํานวน 555,870 บาท
107. ค่าจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 จํานวน 392 คน
จํานวน 5,497,800 บาท
108. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จํานวน 751,000 บาท
109. ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าเช่าที่ดินแปลงหมายเลข 1/7 จังหวัดนครปฐม จํานวน
165,709 บาท
110. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จํานวน 279,996 บาท
111 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6,539,400 บาท
112. ค่าตอบแทนจ้างครูขาดแคลน จํานวน 15 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จํานวน 1,417,500 บาท
113. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนติดตั้งระบบบูรณาการความร่วมมือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้าน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา จํานวน 8,750,000 บาท
114. ค่าภาษีโรงเรียนและค่าเช่าที่ดินของโรงเรียน จํานวน 257,330 บาท
115. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน
3,920 อัตรา จํานวน 52,260,000 บาท
116. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 1,039,500 บาท
117. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 จํานวน 57,991,000 บาท
118. ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 746,900 บาท
119. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 110,000,000 บาท

45

120. ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนและ
บริหารงบประมาณ จํานวน 5,490,000 บาท
121. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
579,757,500 บาท
122. ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5,290 อัตรา จํานวน
33,736,500 บาท
123. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้กับโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ โรงเรียนระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขตละ 20,000 บาท จํานวน 3,660,000 บาท
124. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําการศึกษา 2560 จํานวน 2,457,000 บาท
125. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท
126. ค่าตอบแทนการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7,633,100 บาท
127. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจบการศึกษาและให้ข้อมูลทางการศึกษา จํานวน 235,000 บาท
128. ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้บูรณาการงานอย่าง
เข้มแข็ง จํานวน 1,780,000 บาท
129. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันในระดับเขตและสนับสนุนทีมตัวแทนเขตพื้นที่แข่งขันเปตอง
จํานวน 300,000 บาท
130. ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างทําหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนวังไกลกังวล
และบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 680,400 บาท
131. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 โรงทั่วประเทศและโรงเรียนเครือข่าย จํานวน 488,700 บาท
132. ค่าเบี้ยเลียงและค่าพาหนะให้แก่นักประชาสัมพันธ์/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล จํานวน
1,139,740 บาท
133. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ปฏิบัติงานในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 714,466 บาท
134. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร
จํานวน 57,300,000 บาท
135. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินการอ่าน
เขียนภาษาไทย และพัฒนาระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) จํานวน 1,308,000 บาท
136. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ.-เอพี
ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” จํานวน 870,000 บาท
137. ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 445,700,000 บาท
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138. ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 315,719,304 บาท
139. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จํานวน 30,560,000 บาท
140. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมประปา-ไฟฟ้า
จํานวน 37,169,900 บาท
141. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุบัติภัย
จํานวน 2,464,100 บาท
142. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศเพือ่ การจัดตารางสอนในระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS จํานวน 777,540 บาท
143. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
จํานวน 239,405,990 บาท
144. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
9,873,500 บาท
145. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 1,072,600 บาท
146. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
จํานวน 47,446,000 บาท
147. ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 1,097,400 บาท
148. ค่าลงทะเบียนหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพนักส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษามืออาชีพยุค 4.0 ให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกเขต จํานวน 2,460,252 บาท
149. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา จํานวน
22,145,700 บาท
150. ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 7,363,700 บาท
151. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ให้กับโรงเรียนที่ประสบ
อุบัติภัย จํานวน 1,466,600 บาท
152. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อการพัฒนาด้านกายภาพ
ให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) จํานวน 97,208,700 บาท
153. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและสนับสนุนทีมที่เป็นตัวแทน
ในระดับภูมิภาคมาแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขัน “เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก” จํานวน 540,000 บาท
154. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ
จํานวน 2,190,000 บาท
155. ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 2,748,150 บาท
156. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
จํานวน 16,722,410 บาท
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157. ค่าตอบแทนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 2,305,800 บาท
158. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขยายผลการนําส่งข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นต่อการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online จํานวน 663,500 บาท
159. ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง” จํานวน 441,360 บาท
160. ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 7,200,900 บาท
161. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาคประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 44,929,500 บาท
162. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพต่อนักเรียน จํานวน 8,421,000 บาท
163. ค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา จํานวน
1,500,000 บาท
164. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 55,117,038 บาท
165. ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการเพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา จํานวน 2,017,240 บาท
166. ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 378,000 บาท
167. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 17,380,000 บาท
168. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําหอพักโรงครัวและซักรีด ตามโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 6,002,100 บาท
169. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ “โรงเรียนสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย” จํานวน 420,000 บาท
170. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 6,104,700 บาท
171. ค่าใช้จ่ายจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร จํานวน 810,000 บาท
172. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ จํานวน 112,300 บาท
173. ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน จํานวน 196 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน และเงินสมทบ
ประกันสังคม 5 % จํานวน 283,500 บาท
174. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 จํานวน 1,800,000 บาท
175. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจ
ราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการ 1 – 18 และส่วนการศึกษาพิเศษ จํานวน 2,000,000 บาท
176. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 8,281,330 บาท
177. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันแอโรบิคและการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 1,892,800 บาท
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178. ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ให้กับโรงเรียนที่นําผลิตภัณฑ์ ผลงาน
ของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาสาธิตและจําหน่ายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 1,183,700 บาท
179. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน) จํานวน 1,260,000 บาท
180. ค่าเบี้ยเลีย้ งและค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการสําหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น จํานวน 239,372 บาท
181. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ จํานวน 250,000 บาท
182. ค่าใช้จ่ายในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ และการแข่งขันคิดเลขเร็ว งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 150,000 บาท
183. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย “การแสดง
ความเคารพ” จํานวน 420,000 บาท
184. ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อใช้บริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
จํานวน 2,244,000 บาท
185. ค่าใช้จ่ายในการให้เป็นทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา จํานวน 840 ทุน จํานวน 6,830,000 บาท
186. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ จํานวน 134,000 บาท
187. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนชุดโครงการที่ 13 ศาสตร์พระราชา จํานวน 3,820,000 บาท
188. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ําเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
จํานวน 5,375,000 บาท
189. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรงต่อเนื่อง จํานวน
4,600 อัตรา จํานวน 3,200,900 บาท
190. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จํานวน 21,940,800 บาท
191. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา จํานวน
303,700 บาท
191. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบูรณาการความร่วมมือเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 400,000บาท
192. ค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
ตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จํานวน 560,000 บาท
193. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนําการ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย จํานวน
112,300 บาท
194. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จํานวน
1,100,000 บาท
195. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 50,770,845 บาท
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196. ค่าจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 จํานวน 392 คน
จํานวน 6,972,525 บาท
197. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานโครงการคืนครูให้นักเรียนครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 378,000 บาท
198. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จํานวน 162,300 บาท
199. รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,410,500 บาท
200. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกนักเรียน สพฐ. รุ่นอายุ 17 ปี ครั้งที่ 13 ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 1,940,000 บาท
201. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนติดตั้งระบบบูรณาการความร่วมมือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา จํานวน 500,000 บาท
202. ค่าภาษีโรงเรียนและค่าเช่าที่ดินของโรงเรียน จํานวน 713,623 บาท
203. ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 668,200 บาท
204. ค่าใช้จ่ายเพื่อดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผนและ
บริหารงบประมาณ จํานวน 1,260,000 บาท
205. ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5,290 อัตรา จํานวน
661,500 บาท
206. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้กับโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ โรงเรียนระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขตละ 20,000 บาท จํานวน 840,000 บาท
207. ค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนทีเ่ ป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม EP Open House จํานวน 4 ภูมิภาค
จํานวน 1,000,000 บาท
208. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ภูมิภาค จํานวน 300,000 บาท
209. ค่าตอบแทนการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้โรงเรียนในสังกัด จํานวน 3,125,600 บาท
210. ค่าเบี้ยเลียงและค่าพาหนะให้แก่นักประชาสัมพันธ์/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล จํานวน
268,860 บาท
211. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง สําหรับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงกฎกติกาและวิธีการ
ในการคัดเลือกทีมในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ.-เอพี ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน”
จํานวน 994,000 บาท
212. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับศูนย์
สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ จํานวน 3,000,000 บาท
213. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินการอ่าน
เขียนภาษาไทย และพัฒนาระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) จํานวน 320,000 บาท
214. ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 158,300,000 บาท
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215. ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 185,362,096 บาท
216. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จํานวน 4,424,000 บาท
217. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมประปา-ไฟฟ้า
จํานวน 1,936,100 บาท
218. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
13 ศูนย์ จํานวน 4,000,000 บาท
219. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 232,400 บาท
220. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
จํานวน 8,702,400 บาท
221. ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 535,300 บาท
222. ค่าลงทะเบียนหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพนักส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษามืออาชีพยุค 4.0 ให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกเขต จํานวน 564,648 บาท
223. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา จํานวน
2,275,600 บาท
224. ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 1,464,700 บาท
225. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ให้กับโรงเรียนที่ประสบ
อุบัติภัย จํานวน 292,300 บาท
226. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อการพัฒนาด้านกายภาพ
ให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) จํานวน 3,027,100 บาท
227. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและสนับสนุนทีมที่เป็นตัวแทน
ในระดับภูมิภาคมาแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขัน “เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก” จํานวน 160,000 บาท
228. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ
จํานวน 380,000 บาท
229. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพดําเนินการจัดประชุมผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาจังหวัดเลย จํานวน 1,800,000 บาท
230. ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 997,050 บาท
231. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิกในระดับเขตและ
ระดับภูมิภาค จํานวน 4,895,000 บาท
232. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,750,000 บาท
233. ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัลโครงการ
“ครูดีในดวงใจ” และ “สพฐ.ดีเด่น” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เข้ารับรางวัลจํานวน 219 คน
ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม 2560 จํานวน 417,500 บาท
234. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 1,640,000 บาท
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235. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
ทั้งองค์กร จํานวน 100,000 บาท
236. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศปี 2560 จํานวน 4,100,000 บาท
237. ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศปีงบประมาณ 2560 จํานวน 640,100 บาท
238. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 5,548,500 บาท
239. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฎิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 77,000,000 บาท
240. ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน จํานวน 15 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน
1,417,500 บาท
241. ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
14,367,693 บาท
242. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 800,000 บาท
243. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง (เพิ่มเติม) จํานวน 208,000 บาท
244. ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ จํานวน
364,900 บาท
245. ค่าใช้จ่ายให้กับศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาจาก Boot Camp For Core Supervisor
ในปีการศึกษา 2559 ในการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 820,000 บาท
246. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 28,213,000 บาท
247. ค่าใช้จ่ายในการติดตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อรองรับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก จํานวน 150,000 บาท
248. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 620,200 บาท
249. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการสอบแข่งขัน ประจําเขตตรวจราชการและค่าใช้จ่าย
ในการติดตามของคณะกรรมการสนับสนุนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปีพุทธศักราช 2560 จํานวน 450,000 บาท
250. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 217,000 บาท
251. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่ชายแดน จํานวน 400,000 บาท
252. ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานประเมิน เพื่อการรองรับ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 257,000 บาท
253. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 3,639 อัตรา อัตราเดือนละ
15,000 บาท พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 5 % ของเงินเดือน จํานวน 55,077,750 บาท

52

254. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning จํานวน 491,500 บาท
255. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. สปอนเซอร์ เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 3,630,000 บาท
256. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 234,924,771 บาท
257. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการที่เป็นประธานในคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจการ (CLUSTER) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการดําเนินการ
คัดเลือกประจําเขตตรวจการ จํานวน 450,000 บาท
258. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จํานวน 1,020,000 บาท
259. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทําข้อมูลและ VRT นําเสนอการปฏิรูปการพัฒนา
ครูครบวงจร จํานวน 239,870 บาท
260. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล จํานวน
550,000 บาท
261. ค่าหนังสือสําหรับห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 2,000,000 บาท
262. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 275,388,750 บาท
263. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงชายแดนไทย –
เมียนมาร์ จังหวัดตาก จํานวน 500,000 บาท
264. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยดําเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 45,341,420 บาท
265. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการสนับสนุนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 600,000 บาท
266. ค่าใช้จ่ายโครงการ “ศธ.รวมพลัง ร่วมใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จํานวน 1,060,000 บาท
267. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความ
สามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ จํานวน 521,700 บาท
268. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 75,723,550 บาท
269. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14,600,000 บาท
270. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จํานวน 2,083,820 บาท
271. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ และต่อยอดกิจการพัฒนาความสามารถทางวิชาการสําหรับผู้เรียน
จํานวน 2,100,000 บาท
272. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง จํานวน 2,982,000 บาท
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273. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ขอรับการประเมิน จํานวน 24,758,700 บาท
274. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการทีป่ รึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จํานวน 18,273,500 บาท
275. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 41,958,500 บาท
276. ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท วอลเลย์บอล , บาสเกตบอล,
เซปักตะกร้อ, ฟุตบอลพลาสติก จํานวน 1,050,000 บาท
277. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณา
การในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี
จํานวน 2,000,000 บาท
278. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 14,021,200 บาท
279. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560 จํานวน 2,142,500 บาท
280. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน 37,600,000 บาท
281. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนายุทธศาสตร์และแผนเชิงบูรณาการ
พัฒนา“โรงเรียนแห่งความสุข มุ่งสู่อัตลักษณ์ผู้เรียน” จํานวน 484,300 บาท
282. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
การประเมินวิทยฐานะ จํานวน 1,371,000 บาท
283. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
จํานวน 975,300 บาท
284. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มแี ละเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 1,369,050 บาท
285. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี และ
ค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จํานวน 1,590,750 บาท
286. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิกในระดับเขตและ
ระดับภูมิภาค จํานวน 775,000 บาท
287. ค่าวัสดุเครื่องนอนประจําหอพักนักเรียนให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
จํานวน 147,564 บาท
288. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จัดประชุมและจัดทําเอกสารโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กรประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 520,000 บาท
289. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 250,000 บาท
290. ค่าซ่อมแซมอาคารหอพัก ซ่อมแซมอาคารโรงครัว ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5,068,650 บาท
291. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 3,240,000 บาท
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292. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
ทั้งองค์กร จํานวน 1,400,000 บาท
293. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน จํานวน 1,890,900 บาท
294. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานและ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 793,800 บาท
295. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศปี 2560 จํานวน 2,650,000 บาท
296. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 3,489,127 บาท
297. ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศปีงบประมาณ 2560 จํานวน 137,400 บาท
298. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,701,500 บาท
299. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตซอล F.A. Cup รุ่นอายุ 18 ปี จํานวน 300,000 บาท
300. ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
15,310,683 บาท
301. ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน (เพิ่มเติม) จํานวน 15 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือนและ
เงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน 1,417,500 บาท
302. ค่าใช้จ่ายให้กับศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาจาก Boot Camp For Core Supervisor
ในปีการศึกษา 2559 ในการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 120,000 บาท
303. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดีวินัยเด่น จํานวน 11 รุ่น จํานวน 3,352,300 บาท
304. ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝัง
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น จํานวน 11 รุ่น จํานวน 426,480 บาท
305. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 132,800 บาท
306. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการสอบแข่งขัน ประจําเขตตรวจราชการและค่าใช้จ่าย
ในการติดตามของคณะกรรมการสนับสนุนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปีพุทธศักราช 2560 จํานวน 120,000 บาท
307. ค่าตอบแทนล่วงเวลาสําหรับครูผู้ดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับ
นักเรียนประเภทอยู่ประจําพักนอน จํานวน 6,440,800 บาท
308. ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานประเมิน เพื่อการรองรับ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 129,400 บาท
309. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 3,639 อัตรา อัตราเดือนละ
15,000 บาท พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 5 % ของเงินเดือน จํานวน 2,236,500 บาท
310. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning จํานวน 226,700 บาท
311. ค่าลงทะเบียนและค่าพาหนะสําหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร
“ผู้นําในตัวฉัน” จํานวน 290 คน จํานวน 7,424,000 บาท
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312. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 45 อัตรา พร้อมเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 5 % ของเงินเดือน จํานวน 2,835,000 บาท
313. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน
200,000 บาท
314. ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยในการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน BBL (Brain Based
Learning) จํานวน 3,400,000 บาท
315. ค่าใช้จ่ายสําหรับการประเมินสัมฤทธิผ์ ลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี จํานวน 4,992,000 บาท
316. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 58,075,229 บาท
317. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการที่เป็นประธานในคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจการ (CLUSTER) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนับสนุนการดําเนินการ
คัดเลือกประจําเขตตรวจการ จํานวน 120,000 บาท
318. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดทําแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จํานวน 350,000 บาท
319. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 11,182,500 บาท
320. ค่าใช้จ่ายโครงการ “ศธ.รวมพลัง ร่วมใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จํานวน 4,366,000 บาท
321. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 10,862,650 บาท
322. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันฟุตซอลลีกนักเรียน สพฐ. รุ่นอายุ 15 ปี จํานวน
1,840,000 บาท
323. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรรายเดือนต่อเนื่องให้แก่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุ
เคราะห์ จํานวน 29 อัตรา จํานวน 5,027,400 บาท
324. ค่าจ้างดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 โรงเรียนละ
10 อัตรา ๆ ละ 15,0000 บาทต่อเดือน จํานวน 2,835,000 บาท
325. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จํานวน 457,390 บาท
326. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง จํานวน
7,144,200 บาท
327. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 3,920 อัตรา จํานวน 8,430,000 บาท
328. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ขอรับการประเมิน จํานวน 8,346,950 บาท
329. ค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท วอลเลย์บอล , บาสเกตบอล,
เซปักตะกร้อ, ฟุตบอลพลาสติก จํานวน 12,800,000 บาท
330. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 171,990,000 บาท
331. ค่าอาหารนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬามัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จํานวน 2,424,000 บาท
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332. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 425,263 บาท
333. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 5,498,850 บาท
334. ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษาให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จํานวน 910,207 บาท
335. ค่าใช้จ่ายในการนําผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล
ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท
336. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
“STAR STEMS” และการสรุปผลการดําเนินงานปลายภาคเรียน จํานวน 10 รุ่น จํานวน 2,745,800 บาท
337. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
การประเมินวิทยฐานะ จํานวน 306,300 บาท
338. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
17,596,550 บาท
339. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
จํานวน 192,100 บาท
340. ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนแม่ข่ายและ
โรงเรียนเครือข่าย “STAR STEMS” จํานวน 1,680,000 บาท
341. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้ได้ตัวแทนจังหวัดเข้ามาแข่งขันในรอบ
คัดเลือกระดับภูมิภาคในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน “สพฐ. – สปอนเซอร์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 409,000 บาท
342. ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มแี ละเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 402,600 บาท
343. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนในพื้นที่ลกั ษณะ
พิเศษ จํานวน 918,100 บาท
344. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง จํานวน 1,700,000 บาท
345. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 798,200 บาท
346. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ อาชีพ
โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิน่ ทุรกันดาร จํานวน 18,300,000 บาท
347. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ
คณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาด้านอาชีพ จํานวน 220,400 บาท
348. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” จํานวน 300,000 บาท
349. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 400,000 บาท
350. ค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการเป็นต้นแบบการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล จํานวน
64 โรง จํานวน 3,570,000 บาท
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351. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการแก้ปญ
ั หาการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียน
ในพื้นที่ข้างเคียง โครงการพัฒนาดอยตุง จํานวน 9,722,800 บาท
352. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนราชปิโยรสา
ยุพราชานุสรณ์ จํานวน 200,000 บาท
353. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง จํานวน
800,000 บาท
354. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าอาหารว่าง จํานวน
600,000 บาท
355. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 7,455,500 บาท
356. ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จํานวน 6 บูธ สําหรับโรงเรียนที่ชนะการ
ประกวด“วิธีปฏิบัติที่ดี” ทั้ง 6 รางวัล ในการประชุมวิชาการ “พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 750,000 บาท
357. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร”ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน
5,087,900 บาท
358. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 400,000 บาท
359. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับการขนส่งโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน จํานวน
1,400,000 บาท
360. ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
ระยะที่ 2 มุ่งคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จํานวน 9,00,000 บาท
361. ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก
ในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน จํานวน 53,544,600 บาท
362. ค่าตอบแทนจ้างครูชาวต่างชาติให้แก่โรงเรียนพระราชทานทับละมุ จํานวน 300,000 บาท
363. ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาแม่
โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิน่ ทุรกันดาร จํานวน 24,200,000 บาท
364. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 3,660,000 บาท
365. ค่าใช้จ่ายในการปรบภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จํานวน 732,400 บาท
366. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานเพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร และค่าใช้จ่ายปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จํานวน 319,000 บาท
367. ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯของโรงเรียนตาม
ความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จํานวน 2,760,000 บาท
368. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ จํานวน 931,300 บาท
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369. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
จํานวน 518,000 บาท
370. ค่าใช้จ่ายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ จํานวน 6,925,000 บาท
371. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จํานวน 980,000 บาท
372. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง และถิน่ ทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง รายการค่าอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิด
ภาคเรียน จํานวน 122,925,560 บาท
373. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร
จํานวน 2,000,000 บาท
374. ค่าเบี้ยเลีย้ งและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1,974,000 บาท
375. ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ําจวง
จํานวน 304,000 บาท
376. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
4,626,000 บาท
377. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มในโครงการ
ตามพระราชดําริฯ จํานวน 4,200,000 บาท
378. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง จํานวน 300,000 บาท
379. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 400,000 บาท
380. ค่าซ่อมแซมรถบัสของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน
421,200 บาท
381. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จํานวน 510,900 บาท
382. ค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการเป็นต้นแบบการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล จํานวน
64 โรง จํานวน 910,000 บาท
383. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 1,500,000 บาท
384. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 5,435,600 บาท
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385. ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จํานวน 6 บูธ สําหรับโรงเรียนที่ชนะการ
ประกวด“วิธีปฏิบัติที่ดี” ทั้ง 6 รางวัล ในการประชุมวิชาการ “พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 150,000 บาท
386. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 300,000 บาท
387. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร”ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน
1,037,200 บาท
388. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 400,000 บาท
389. ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสําหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก
ในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน จํานวน 32,286,600 บาท
390. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 11,070,000 บาท
391. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 840,000 บาท
392. ค่าใช้จ่ายในการปรบภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จํานวน 1,067,600 บาท
393. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานเพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร และค่าใช้จ่ายปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จํานวน 1,908,600 บาท
394. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน 400,000 บาท
395. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานสรุปบทเรียนการบริหารจัดการส่ง
มอบโต๊ะ เก้าอี้ครู พระราชทาน จํานวน 542,700 บาท
396. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน
937,600 บาท
397. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
จํานวน 1,252,000 บาท
398. ค่าใช้จ่ายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ จํานวน 575,000 บาท
399. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูง และถิน่ ทุรกันดาร ชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง รายการค่าอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิด
ภาคเรียน จํานวน 52,126,900 บาท
400. ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จํานวน 400,000 บาท
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401. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2,500,000 บาท
402. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการยกระดับและพัฒนาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
จํานวน 2,956,000 บาท
403. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มในโครงการ
ตามพระราชดําริฯ จํานวน 5,400,000 บาท
404. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 6 เขต จํานวน
432,000 บาท
405. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมระบบโซล่าเซลล์ และจัดซื้อชุดกีฬานักเรียน จํานวน
612,440 บาท
406. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 300,000 บาท
407. ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์แนะแนวประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
จํานวน 9,150,000 บาท
408. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
2,592,000 บาท
409. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วน (ICU) จํานวน 200,000 บาท
410. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการเครือข่าย
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจําปี 2560 จํานวน 538,900 บาท
411. ค่าใช้จ่ายพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จํานวน 700,000 บาท
412. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณราจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 ให้แก่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 3,875,000 บาท
413. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจําปี 2560
จํานวน 570,000 บาท
414. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” จํานวน 995,000 บาท
415. ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กปี 2560 สําหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค จํานวน 740,000 บาท
416. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองเด็กนักเรียน จํานวน 15,372,000 บาท
417. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา 6 เขต จํานวน
432,000 บาท
418. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ห้องเรียนอาชีพ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 จังหวัดปัตตานี จํานวน 710,000 บาท
419. ค่าใช้จ่ายให้กับสถานศึกษาโครงการห้องเรียนอาชีพ จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน
1,605,000 บาท
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420. ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์แนะแนวประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
จํานวน 4,200,000 บาท
421. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 22,000,000 บาท
422. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน
1,728,000 บาท
423. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการเครือข่าย
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจําปี 2560 จํานวน 228,800 บาท
424. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณราจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 ให้แก่สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 12,125,000 บาท
425. ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กปี 2560 สําหรับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค จํานวน 260,000 บาท
426. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองเด็กนักเรียน จํานวน 3,528,000 บาท
427. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม จํานวน 1,468,950 บาท
428. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “มหกรรมกีฬา สพฐ.” ในรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ จํานวน 500,000 บาท
429. ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(Lab boy) และนักการภารโรง ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน รวมเงินสมทบประกันสังคม 5 %
จํานวน 1,665,524,700 บาท
430. ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน จํานวน 1,658,134,800 บาท
431. ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(Lab boy) และนักการภารโรง ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน รวมเงินสมทบประกันสังคม 5 %
จํานวน 211,339,800 บาท
432. ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน จํานวน 211,339,800 บาท
433. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 508,900 บาท
434. ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 1,316,000 บาท
435. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา จํานวน 275,000 บาท
436. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สองให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สอง จํานวน 6,949,000 บาท
437. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมยุวทูตความดียุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
จํานวน 2,070,000 บาท
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438. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 300,000 บาท
439. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 508,900 บาท
440. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง ยั่งยืน” จังหวัดยะลา จํานวน 200,000 บาท
441. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศที่สอง จํานวน 276,500 บาท
442. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการดําเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้
สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 277,843 บาท
443. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนา
ผู้นํานักเรียนอาเซียน จํานวน 850,000 บาท
444. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน” จํานวน 1,380,000 บาท
445. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 283,200 บาท
446. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยม มั่นคง ยั่งยืน” จังหวัดปัตตานี จํานวน 610,000 บาท
447. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการ
พัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จํานวน 400,000 บาท
448. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 36,054,880 บาท
449. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล และรายงานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 606,700 บาท
450. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง จํานวน 48,000,000 บาท
451. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 112,300 บาท
452. ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 817,000 บาท
453. ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา จํานวน 125,000 บาท
454. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนาให้โรงเรียนพี่
และโรงเรียนน้อง จํานวน 12,400,000 บาท
455. ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาต่างประเทศที่สอง ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาเกาหลี จํานวน 4,200,000 บาท
456. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 600,000 บาท
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457. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 112,300 บาท
458. ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม สําหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1,300,000 บาท
459. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบทีชํารุดทรุดโทรามและระบบแสงสว่าง จํานวน
886,159 บาท
460. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนา
ผู้นํานักเรียนอาเซียน จํานวน 1,700,000 บาท
461. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 314,400 บาท
462. ค่าใช้จ่ายในการทําหลักสูตรอบรมการดําเนินงานด้านฐานข้อมูลและเว็บไซด์ จํานวน
400,000 บาท
463. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,146,170 บาท
464. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้กับกลุม่ โรงเรียนในโครงการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) จํานวน 3,000,000 บาท
465. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล และรายงานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 133,200 บาท
466. ค่าใช้จ่ายโครงการ Thailand STEM Festival 2017 จํานวน 4 จุดภูมิภาค
จํานวน 3,000,000 บาท
467. ค่าเช่าอาคาร OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็นอาคารสํานักงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จํานวน 370,800 บาท
468. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบประเมินความรู้ภาษาจีนของครูชาวไทย จํานวน
628,800 บาท
469. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 จํานวน 1,889,600 บาท
470. ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน จํานวน 14 โรงๆละ
100,000 บาท จํานวน 600,000 บาท
471. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่
“มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” จํานวน 1,379,800 บาท
472. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา (โรงเรียนน้อง)
จํานวน 4,700,000 บาท
473. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 4,375,800 บาท
474. ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผูแ้ ทนครูในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อชี้แจงโครงการการสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 866,250 บาท
475. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน
จํานวน 33,417,400 บาท
476. ค่าวัสดุและซ่อมแซมอาคารโครงการห้องเรียนกีฬา ระยะที่ 2 จํานวน 2,977,827 บาท
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477. ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาจีนแบบเข้มใน 5 ภูมภิ าค จํานวน 2,100,000 บาท
478. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อแบบเรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อวิทยาการ
Francais a Orientation Scientifique และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนสีกัน
จํานวน 370,000 บาท
479. ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า
10 ล้านบาท จํานวน 347,482,200 บาท
480. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 84,000,000 บาท
481. ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 422,416,800 บาท
482. ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา
อาคารที่พักอาศัย สนามกีฬา ปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 729,712,900 บาท
483. ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 1,048,411,200 บาท
484. ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนและเงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน
2,835,000 บาท
485. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
จํานวน 1,856,083 บาท
486. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
24,261,710 บาท
487. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา จํานวน 5,181,000 บาท
488. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 7,144,200 บาท
489. ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวน
177,187,500 บาท
490. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน 13,553,000 บาท
491. ค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุน เป็นทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 750,000 บาท
492. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 1,637,500 บาท
493. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัด
การเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 616,186,800 บาท
494. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม จํานวน 616,186,800 บาท
495. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัด
การเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 38,299,800 บาท
496. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัด
การเรียนรวม จํานวน 38,299,800 บาท
497. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 49,396,447 บาท
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498. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 340,700 บาท
499. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการค่ายการพัฒนากิจกรรมเพื่อการบูรณาการ
การศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์สําหรับครูและค่าใช้จ่ายในการขยายผลการจัดกิจกรรมค่ายยุวนวตกรใน
โรงเรียน จํานวน 518,700 บาท
500. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 36,990,553 บาท
501. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรม Best Practices โครงการโรงเรียน
ในฝัน จํานวน 2,160,000 บาท
502. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 133,000 บาท
503. ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของคณะกรรมการกลุม่ ภาคและกลุ่มจังหวัด จํานวน
644,100 บาท
504. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
จํานวน 6,310,000 บาท
505. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ค่าจัดนิทรรศการ และ
ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จํานวน 4,283,660 บาท
506. ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของคณะกรรมการกลุม่ ภาคและกลุ่มจังหวัด จํานวน
3,051,800 บาท
507. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยม
ให้สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการบรรลุเป้าหมายและดูแลคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ จํานวน 8,788,850 บาท
508. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
จํานวน 12,980,000 บาท
509. ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษางานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสู่มาตรฐานสากล จํานวน
808,500 บาท
510. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนระดับ OBECQA
จํานวน 1,018,000 บาท
511. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อาํ นวยการโรงเรียนใกล้บ้าน และโรงเรียน
เครือข่ายกรุงเทพมหานคร จํานวน 4,432,200 บาท
512. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทัว่ ประเทศ
จังหวัดสงขลา จํานวน 1,884,620 บาท
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513. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ณ เมืองทองธานี จํานวน 853,920 บาท
514. ค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน จํานวน 17,202,750 บาท
515. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” โรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 12,800,000 บาท
516. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําและจัดพิมพ์เอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จํานวน 1,300,000 บาท
517. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี จํานวน 300,000 บาท
518. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงาน และจัดทําเอกสารการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
และรําลึกถึงรัชกาลที่ 9 จํานวน 900,000 บาท
519. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทําคู่มือการดําเนินงาน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน จํานวน 266,000 บาท
520. ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จํานวน 9,100,000 บาท
521. ค่าพาหนะรถรับ – ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพ
รับ – ส่งนักเรียน ค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และค่าบริหารจัดการหน่วยคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ จํานวน 114,227,160 บาท
522. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 19,613,381 บาท
523. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมมอนเทสซอริ จํานวน
10,500,000 บาท
524. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กระดับภูมิภาค
รวมทั้งสรุปผลการนิเทศระดับภูมิภาค จํานวน 855,000 บาท
525. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการอบรมการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ จํานวน
7,793,800 บาท
526. ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 101,063,745 บาท
527. ค่าจัดทํา VTR พร้อมเอกสารเล่มรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จํานวน
18,300,000 บาท
528. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 74,000,000 บาท
529. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาและนิเทศติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนโครงการใช้สื่อ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 300,000 บาท
530. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตาม
โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,522,050 บาท
531. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมชุดจัดการเรียนรู้ และสรุปผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา จํานวน 700,000 บาท
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532. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 183,000,000 บาท
533. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย”และค่าใช้จ่ายในการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพิธีการรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” จํานวน 7,895,800 บาท
534. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน
151,600,000 บาท
535. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2,917,500 บาท
536. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 2,468,500 บาท
537. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 511,000 บาท
538. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ จํานวน 10,065,500 บาท
539. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี จํานวน 1,270,000 บาท
540. ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จํานวน 500,000 บาท
541. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 37,945,229 บาท
542. ค่าจัดทํา VTR พร้อมเอกสารเล่มรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จํานวน 4,200,000 บาท
543. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 42,000,000 บาท
544. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 1,853,240 บาท
545. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ จํานวน 2,220,000 บาท
546. ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 788 แห่ง จํานวน 332,269,800 บาท
547. รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ให้กับ
โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 156,000,000 บาท
548. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโรงเรียนดี
ประจําตําบล จํานวน 62,640,000 บาท
549. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 17,124,970 บาท
550. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปี 2553 – 2560 สําหรับโรงเรียน
ในกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 86,976,300 บาท
551. ค่าใช้จ่ายติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัด จํานวน 72,327,400 บาท
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552. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ให้กับโรงเรียน
ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 63,199,800 บาท
553. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสํานักงาน ประจําปี
2560 จํานวน 10,548,060 บาท
554. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 4,916,000 บาท
555. ค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 62,629,980 บาท
556. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล และการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 412,000 บาท
557. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
จํานวน 3,993,000 บาท
558. ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 788 แห่ง จํานวน 4,130,700 บาท
559. รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ให้กับ
โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 600,000 บาท
560. ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าที่พักและค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 14,706,110 บาท
561. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปี 2553 – 2560 สําหรับโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 2,524,700 บาท
562. ค่าใช้จ่ายติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัด จํานวน 3,974,000 บาท
563. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 5,498,800 บาท
564. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร อุปกรณ์ และชุดกีฬา สาธารณูปโภค วัสดุเวชศาสตร์ ค่าจ้าง
บุคลากรและจัดกิจกรรมคลิกนิกพิเศษ จํานวน 18,622,170 บาท
565. ค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 44,479,810 บาท
566. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน 89,100,000 บาท
567. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
สําหรับเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จํานวน 107,874,000 บาท
568. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 500,000 บาท
569. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) จํานวน 1,860,520 บาท
570. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 300,000 บาท
571. รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ จํานวน 900,000 บาท
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572. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ การแข่งขัน
กีฬานักเรียน มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชายแดนภาคใต้ และ
โรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ จํานวน 74,423,000 บาท
573. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทํางานของระบบโทรทัศน์วงจรปิดโครงการ Safe Zone School (CCTV) จํานวน 205,000 บาท
574. ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)
จํานวน 200,000 บาท
575. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง พนักงานบริการ
สอนอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 861,900 บาท
576. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็ก
ปฐมวัย (Executive Function : EF) จํานวน 4,207,300 บาท
577. ค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาภูมิทายาทแบบต่อเนื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จํานวน 65,586,000 บาท
578. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 213,600 บาท
579. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับอําเภอ
ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 37,600,000 บาท
580. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการค่ายลูกเสือปากบาง จังหวัดสตูล จํานวน
2,300,000 บาท
581. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จํานวน 246,010 บาท
582. ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 1,559,000 บาท
583. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยและค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนภาษาไทย
จํานวน 782,460 บาท
584. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาทนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 23,710,000 บาท
585. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนปฐมนิเทศนักเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
คัดเลือกนักเรียน จํานวน 330,000 บาท
586. ค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดหาหนังสือเรียนและสื่อ เพือ่ ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ จํานวน 6,182,595 บาท
587. รายการทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น จํานวน
8,200,000 บาท
588. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 200,000 บาท
589. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน
7,532,000 บาท
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590. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 46,600,160 บาท
591. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ส่งเสริมโรงเรียนคูข่ นาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา จํานวน
14,419,400 บาท
592. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดับอําเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 3,585,000 บาท
593. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่ายลูกเสือปากบาง จํานวน 2,000,000 บาท
594. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรทํามาค้าขาย เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จํานวน 1,142,460 บาท
595. ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 108,090,000 บาท
596. ค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาภูมิทายาทปีงบประมาณ 2560 แบบไม่ต่อเนื่อง
จํานวน 5,000,000 บาท
597. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม
จํานวน 3,320,080 บาท
598. ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 4,500,000 บาท
599. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
จํานวน 435,000 บาท
600. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามสําหรับ
เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จํานวน 11,016,000 บาท
601. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “รินน้ําใจสู่น้องชาวใต้” พ.ศ.2560 จํานวน 11,030,000 บาท
602. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล โครงการ
โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 212,900 บาท
603. ค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมคลินิกเสริม
ทักษะเต็มประสบการณ์กีฬา จํานวน 893,120 บาท
604. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนส่งภาพทาง
อากาศหนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” จํานวน 883,000 บาท
605. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคม
อาเซียน จํานวน 4,000,000 บาท
606. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับอําเภอ
ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 1,904,000 บาท
607. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาทนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 21,704,000 บาท
608. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดรายการ
“ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” จํานวน 970,000 บาท
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609. รายการทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น จํานวน
1,800,000 บาท
610. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560
จํานวน 2,470,000 บาท
611. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ส่งเสริมโรงเรียนคูข่ นาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา จํานวน
1,207,000 บาท
612. ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 11,016,000 บาท
613. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาทปีงบประมาณ 2560
จํานวน 2,000,000 บาท
614. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560
จํานวน 2,459,300 บาท
615. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 1,537,580 บาท
616. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 74,045,664 บาท
617. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่าย
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด จํานวน 1,202,100 บาท
618. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จํานวน
650,000 บาท
619. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จํานวน
1,490,000 บาท
620. ค่าบริหารจัดการ ค่าพาหนะและค่าอาหารของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี จํานวน 370,000 บาท
621. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลและขยายผลโครงการฯ
จํานวน 5,490,000 บาท
622. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพการดําเนินงาน
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน 3,000,000 บาท
623. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 21,668,000 บาท
624. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่าย
เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด จํานวน 272,600 บาท
625. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จํานวน 150,000 บาท
626. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จํานวน 520,000 บาท
627. ค่าบริหารจัดการ ค่าพาหนะและค่าอาหารของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี จํานวน 1,365,000 บาท
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628. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลและขยายผลโครงการฯ
จํานวน 1,260,000 บาท
629. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลื่อนเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จํานวน 2,000,000 บาท
630. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพการดําเนินงาน
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน 1,000,000 บาท
631. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการน้อมนํา
ศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 700,000 บาท
632. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค จํานวน 315,600 บาท
633. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 45,252,400 บาท
634. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมอง
ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย จํานวน 872,000 บาท
635. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 22,371,800 บาท
636. ค่าใช้จ่ายในการกํากับติดตามและประเมินผลการอ่าน การเขียน และขยายผลสูก่ ารอ่านเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 1,812,000 บาท
637. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 57,010,000 บาท
638. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 701,500 บาท
639. ค่าบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การอ่านการเขียนรู้เรื่องการ
อ่าน (PISA) และเงินรางวัล จํานวน 1,319,000 บาท
640. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,000,000 บาท
641. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 152,700 บาท
642. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค และกิจกรรมอบรมสัมมนา follow up จํานวน 5,492,900 บาท
643. ค่าบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การอ่านการเขียนรู้เรื่อง
การอ่าน (PISA) และเงินรางวัล จํานวน 163,500 บาท
644. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 101,565,000 บาท
645. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 25,957,900 บาท
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646. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จํานวน 324,000 บาท
647. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมให้กับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารส่วนภูมิภาค จํานวน 1,553,000 บาท
648. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทํา
ภาพยนตร์สั้น ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 2,967,200 บาท
649. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 23,310,000 บาท
650. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2,274,200 บาท
651. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จํานวน 198,000 บาท
652. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมให้กับผูบ้ ริหาร
ระดับสูงผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารส่วนภูมิภาค จํานวน 343,600 บาท
653. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทํา
ภาพยนตร์สั้น ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 635,000 บาท
654. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 82,383,700 บาท
655. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการกําหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจําเป็น
เร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จํานวน 682,100 บาท
656. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนําเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา จํานวน 617,100 บาท
657. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมนิทรรศการ “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา
ร่วมทํา ร่วมคิด ขจัดวิกฤต โรงเรียน ICU” จํานวน 932,960 บาท
658. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 23,102,700 บาท
659. ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทําวีดีทัศน์ เทคนิควิธีการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
จํานวน 300,000 บาท
660. ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการกําหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจําเป็น
เร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จํานวน 132,600 บาท
661. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนําเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา จํานวน 92,800 บาท
662. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9,150,000 บาท
663. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของ
นักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตรงกับ
ตลาดแรงงาน จํานวน 5,235,964 บาท
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664. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3,362,500 บาท
665. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาความร่วมมือการเตรียมพื้นฐานกลุ่ม
ความถนัดทางสาขาวิชาและอาชีพของโรงเรียนในการวางเส้นทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสู่การประกอบ
อาชีพของนักเรียน จํานวน 386,400 บาท
666. ค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรมที่มรี าคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน
43,214,400 บาท
667. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14,700,000 บาท
668. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ จํานวน 18,300,000 บาท
669. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จํานวน 664,300 บาท
670. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จํานวน 316,000,000 บาท
671. ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา (Core Smart Traince) ระดับภาค
จํานวน 9,616,000 บาท
672. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,380,000 บาท
673. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ จํานวน 4,200,000 บาท
674. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จํานวน 81,000,000 บาท
675. ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา (Core Smart Traince) ระดับภาค
จํานวน 1,912,100 บาท
676. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผนกําหนดมาตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 396,000 บาท
677. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ และชี้แจงเตรียมความพร้อม
การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3
จํานวน 198,000 บาท
678. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online จํานวน 159,600 บาท
679. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online จํานวน 440,500 บาท
680. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
วิธีการการนิเทศ และติดตามการพัฒนาข้าราชการครู จํานวน 160,900 บาท
681. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน และติดตามประเมินผลครูเข้ารับ
การพัฒนา จํานวน 1,316,100 บาท
682. ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หมายเลข 1
และ 2 “ศาสตร์พระราชา” จํานวน 8,316,000 บาท
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683. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ และชี้แจงเตรียมความพร้อม
การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3
จํานวน 1,977,000 บาท
684. ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน และติดตามประเมินผลครูเข้ารับ
การพัฒนา จํานวน 278,100 บาท
685. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทดลองระบบทดสอบประเมินครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online จํานวน 5,163,000 บาท
686. ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หมายเลข 1
และ 2 “ศาสตร์พระราชา” จํานวน 5,476,600 บาท
687. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้นําประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,097,400 บาท
688. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ จํานวน 368,200 บาท
689. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จํานวน 1,163,100 บาท
690. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 888,200 บาท
691. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 66,252,312 บาท
692. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้นําประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 240,600 บาท
693. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนําในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จํานวน 249,000 บาท
694. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 278,600 บาท
695. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15,901,560 บาท
696. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ Online และ Offine จังหวัดปทุมธานี จํานวน
1,192,800 บาท
697. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการดําเนินการจัดทําสําเนาเนื้อหา DLIT จากระบบ Online เพื่อจัดส่งให้แก่โรงเรียนในสังกัด และจัดทํา
ระบบอินทราเน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด จํานวน 3,660,000 บาท
698. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 12,261,000 บาท
699. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ใช้
DLTV ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 640,000 บาท
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700. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค
จํานวน 9,000,000 บาท
701. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ขยายผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมอง
ของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
และการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 2,486,500 บาท
702. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทํา VTR การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จํานวน
250,000 บาท
703. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทําแผนการเรียนรู้ Active Learning สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 1,204,000 บาท
704. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ Online และ Offine จังหวัดปทุมธานี จํานวน
263,600 บาท
705. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการดําเนินการจัดทําสําเนาเนื้อหา DLIT จากระบบ Online เพื่อจัดส่งให้แก่โรงเรียนในสังกัด และจัดทํา
ระบบอินทราเน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด จํานวน 840,000 บาท
706. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,184,000 บาท
707. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1,168,000 บาท
708. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติม จํานวน 300,000 บาท
709. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
จํานวน 9,392,400 บาท
710. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค จํานวน 9,974,000 บาท
711. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 18,300,000 บาท
712. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สีสันพรรณไม้
เทิดไท้ บรมราชินีนาถ” จํานวน 537,200 บาท
713. ค่าใช้จ่ายต่อยอดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 692,800 บาท
714. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 670,000 บาท
715. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปฏิบัติการโครงการลดใช้พลังงานการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 450,000 บาท
716. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค จํานวน 205,000 บาท

