ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลผลิตย่อยของหน่วยงาน จําแนกเป็น
เด็ ก นั ก เรี ย น 6 ประเภท โดยกํ า หนดให้ ค รอบคลุ ม เด็ ก นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ มี ค วามสามารถตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และพั ฒ นา
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซึ่งผลผลิตย่อยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเด็กพิการ
ได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและพั ฒ นาสมรรถภาพ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเด็ ก
ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่
เป็นต้นทุนของผลผลิตย่อยทั้ง 6 ผลผลิตแล้ว ยังมีโครงการตามนโยบาย (Flagship) อีก 14 โครงการ ซึ่งจะทํา
การปันทั้ง 14 โครงการไปสู่ผลผลิตทั้ง 6 ผลผลิต ตามวัตถุประสงค์การตั้งงบประมาณทั้ง 14 โครงการเพื่อ
เป็นการสนับสนุนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากตารางการเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อย (ตารางที่ 8) พบว่า ต้นทุนรวมของผลผลิตทั้ง
6 ผลผลิต ได้แก่ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเด็ก
ผู้มีความสามารถพิเศษ พบว่าต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม /ลด ไม่ถึงร้อยละ 20 จํานวน 6 ผลผลิตย่อย ดังนี้
1. ผลผลิตผู้จบก่อนประถมศึกษา มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 3.95 แต่ด้วยจํานวนนักเรียน
ที่เป็นตัวหารในปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 25,488 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ
2.75 เมื่ อ ตั ว หารลดลงน้ อ ยกว่ า ต้ น ทุ น รวมที่ ล ดลงมากกว่ า มี ผ ลทํ า ให้ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของผลผลิ ต
ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษาลดลง ร้อยละ 1.24
2. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ มีต้นทุนรวมลดลง 4.34 แต่ด้วยจํานวนนักเรียน
ที่เป็นตัวหารในปี 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 126,527 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.47
เมื่อตัวหารลดลงน้อยกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงมากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ลดลงร้อยละ 1.91
3. ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 และ
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นตัวหารลดลง จํานวน 23,637 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.19
เมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณที่เป็นตัวหารลดลงแต่มากกว่า มีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.57
4. ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.06 แต่ด้วยจํานวนเด็กพิการปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น จํานวน 1,599 คน คิดเป็นเพิ่มขึน้ ร้อยละ
6.61 เมื่อจํานวนนักเรียนที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึน้ น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ ลดลงร้อยละ 1.45
5. ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตน้ ทุนรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.62 แต่ด้วย
จํานวนเด็กด้อยโอกาสปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้น 97 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.22 เมื่อจํานวนนักเรียนที่
เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นมากกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเด็กด้อยโอกาส
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40

-26. ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 2.04
แต่ด้วยจํานวนเด็กผู้มีความสามารถพิเศษปีงบประมาณ 2560 มีจํานวน 8,640 คน ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ
2559 คิดเป็นร้อยละ 0.00 เมื่อจํานวนเด็กผู้มีความสามารถพิเศษที่เป็นตัวหารมีจํานวนเท่าเดิมแต่ต้นทุนรวม
ลดลง จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ ลดลงร้อยละ 2.04
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสู่สากลภายในปี 2563 บนพื้นฐานของความเป็นไทยรวมทั้ง
ลดช่ อ งว่ า งของคุ ณ ภาพ และเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง เน้ น ผู้ เ รี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น เป็ น สํ า คั ญ
งบประมาณส่วนใหญ่จึงจัดสรรลงสู่สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานที่จะเป็นผู้พัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพและมาตรฐานตามระดับสากล
ฐานของความเป็นไทย โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะนําไปใช้จ่ายตามผลผลิตย่อย ดังนี้
1. ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
1.1 รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน 2,918 ชุด ๆ ละ
59,800 บาท จํานวน 174,496,400 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 55,203,260 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 274,500 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 ฯ จํานวน 194,000 บาท
1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 493,470 บาท
1.6 ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 309,500 บาท
1.7 ค่าอาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ให้บริการและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปสักการะพระบรมศพรัชกาลที่ 9 จํานวน 120,000 บาท
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนสําหรับเข้าร่วม “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ”
จํานวน 197,800 บาท
1.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนสําหรับเข้าร่วม “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ”
จํานวน 275,400 บาท
2. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2.1 ค่าตอบแทนจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 32,319,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (139 อัตรา) ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 13,135,500 บาท

-32.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จํานวน 20,000,000 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใน
โรงเรียน จํานวน 366,000,000 บาท
2.5 ค่าตอบแทนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 888,300 บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขยายผลการนําส่งข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ําเป็นต่อการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในลักษณะ online จํานวน 3,103,530 บาท
2.7 ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
ประถมศึกษา สพฐ. – เอ พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคี จํานวน 7,679,750 บาท
2.8 ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง” จํานวน 1,211,200 บาท
2.9 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 41,504,400 บาท
2.10 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขนั้ วิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 595,822,500 บาท
2.11 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 253,619,100 บาท
2.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวัด และระดับกลุ่ม
จังหวัดเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,687,700 บาท
2.13 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 457,797,106 บาท
2.14 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิกในระดับเขตและระดับ
ภูมิภาค จํานวน 4,895,000 บาท
2.15 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 1,640,000 บาท
2.16 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศปี 2560 จํานวน 4,100,000 บาท
2.17 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน จํานวน 15 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน
1,417,500 บาท
2.18 ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
14,367,693 บาท
2.19 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 28,213,000 บาท

-43. ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่อง
ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 508,900 บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 1,316,000 บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สองให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาต่างประเภทที่สอง จํานวน 6,949,000 บาท
3.4 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํา
นักเรียนอาเซียน จํานวน 850,000 บาท
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน” จํานวน 1,380,000 บาท
3.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 36,054,880 บาท
3.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล และรายงานการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 606,700 บาท
3.8 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพฒ
ั นารับรอง จํานวน 48,000,000 บาท
3.9 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 347,482,200 บาท
3.10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 84,000,000 บาท
3.11 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 422,416,800 บาท
3.12 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่
พักอาศัยสนามกีฬา ปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 729,712,900 บาท
3.13. ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 1,048,411,200 บาท
3.14 ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน จํานวน 2,835,000 บาท
3.15 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน 24,261,710 บาท
3.16 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวน 177,187,500 บาท
3.17 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน 13,553,000 บาท
3.18 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 24,804,700 บาท
3.19 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 110,966,800 บาท

-53.20 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่
พักอาศัยสนามกีฬา ปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 24,889,700 บาท
4. ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 22,111,190 บาท
4.2 ค่าครุภณ
ั ฑ์ต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 250 รายการ และรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,000 ซีซี และรถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,500 ซีซี จํานวน 11 คัน จํานวน 39,439,500 บาท
4.3 ค่าเบี้ยเลีย้ งที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,612,800 บาท
4.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 33,353,200 บาท
4.5 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
4.6 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
4.7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
และพนักงานขับรถยนต์) สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผูด้ ้อยโอกาสระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,309,800 บาท
4.8 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนใต้ จํานวน 2,362,500 บาท
4.9 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 2,551,500 บาท
4.10 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 27,072,000 บาท
4.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการการของเด็ก จํานวน
21,221,600 บาท
4.12 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ และอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 20,879,690 บาท
4.13 ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุการศึกษา รวมทั้ง
ค่าหนังสือ วารสาร และตํารา จํานวน 21,083,100 บาท
4.14 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
และพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 17,873,100 บาท
4.15 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ (สปพ.)
ของพนักงานราชการ จํานวน 1,185,000 บาท
4.16 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
4.17 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 17,873,100 บาท

-64.18 ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาให้สถานศึกษา
จํานวน 1,954,970 บาท
4.19 ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุสํานักงาน รวมทั้งค่าวัสดุวารสารและตํารา จํานวน 21,080,400 บาท
4.20 ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจํา ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ และอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 24,252,350 บาท
4.21 สิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น อาคารเรียน
3 หลัง จํานวน 128,383,100 บาท
4.22 รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงอาหาร หอประชุม
แบบ 101 ล/27 อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น และอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 จํานวน
111,939,000 บาท
5. ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
5.1 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม แบบ
101 ล/27 (พิเศษ) และรายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 จํานวน 402,881,200 บาท
5.2 รายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 29 โรงอาหาร หอประชุมแบบ 101 ล/27 (พิเศษ)
และอาคารเรียน 318 ล/55-ข จํานวน 136,659,800 บาท
5.3 รายการค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท จํานวน
65,038,849 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 26,616,060 บาท
5.5 ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 439 รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า3,500 ซีซี และรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี จํานวน 4 คัน จํานวน 88,637,500 บาท
5.6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผดู้ ูแลนักเรียนประจําหอนอนในช่วงเวลา
กลางคืน และวันหยุดราชการ จํานวน 39,964,000 บาท
5.7 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 28,236,000 บาท
5.8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 10,216,500 บาท
5.7 ค่าตอบแทนครูผสู้ อนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 จํานวน 4,136,000 บาท
5.8 ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จํานวน 1,947,897 บาท
5.9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/ยาม/นักการภารโรง/พี่เลี้ยงเด็กอ่อน/พนักงาน
ขับรถยนต์) จํานวน 10,216,500

-75.10 ค่าตอบแทนครูผู้สอนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 จํานวน 3,408,000 บาท
5.11 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 9,680,000 บาท
5.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและวิชาการ จํานวน 2,835,760 บาท
6. ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล จํานวน 3,500,000 บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Students
จํานวน 3,300,000 บาท
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน 1,400,000 บาท
6.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 90,132,000 บาท
6.5 ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 23,597,100 บาท
6.6 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
จํานวน 3,600,000 บาท
6.7 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและจัดสอบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 900,000 บาท
6.8 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน Super Science High School
ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 600,000 บาท
6.9 ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากรให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง จํานวน
1,050,000 บาท
6.10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องเรียนต้นแบบ ICT และระบบ Ontine Conference ให้กับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 1,500,000 บาท
6.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 270,858,000 บาท
6.12 ค่าครุภณ
ั ฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 75,389,100 บาท
6.13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Academic
Cooperation Program in Odate Homei Senior High School และเข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง วิชาการตามข้อตกลง MOU ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 900,000 บาท
6.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
จํานวน 3,441,000 บาท

-86.15 รายการค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมการ
และดําเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน Thailand – Japan Students จํานวน
10,281,200 บาท
6.16 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องเรียนต้นแบบ ICT และระบบ Ontine Conference ให้กับ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 4,500,000 บาท
6.17 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศที่ 2 สําหรับนักเรียน
จํานวน 4,500,000 บาท
6.18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จํานวน 1,000,000 บาท
6.19 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล จํานวน 3,500,000 บาท
6.20 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Students
จํานวน 3,300,000 บาท
6.21 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 90,132,000 บาท
6.22 ค่าครุภณ
ั ฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 23,597,100 บาท

