ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน
กิจกรรมหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ 2560
มี ทั้ ง หมด 49 กิ จ กรรมหลั ก เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ใหม่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากปี ง บประมาณ 2560 จํ า นวน
22 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษา กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสําหรับนักเรียนปกติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสําหรับนักเรียนพิการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมวิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ กิจกรรมขับเคลื่อน
และสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ
กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล กิจกรรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
คลังข้อมูลองค์ความรู้
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกิจกรรม
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา เป็นกิจกรรมใหม่จึงไม่ได้เปรียบเทียบให้ ดังนั้นในตารางที่ 9 นี้จะวิเคราะห์
กิจกรรมหลักในส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 20 ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเกณฑ์ โดย
ขอสรุปผลการดังนี้
1. กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา : เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 7,821,505,657.32 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 39.06 (ปีงบประมาณ 2560
ต้นทุนรวม จํานวน 12,204,553,464.29 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 20,026,059,121.61 บาท)
และด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 25,498 คน
คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.75 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่ลดลงแต่น้อยกว่า จึงส่งผล
ให้กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 37.33 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่
นําไปใช้จ่ายดังนี้
1.1 รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน 2,918 ชุด ๆ ละ
59,800 บาท จํานวน 174,496,400 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 55,203,260 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 274,500 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 ฯ จํานวน 194,000 บาท
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1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 493,470 บาท
1.6 ค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในงาน “โครงการเสมาร่วมใจทําดีเพื่อพ่อ” จํานวน 309,500 บาท
1.7 ค่าอาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ให้บริการและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปสักการะพระบรมศพรัชกาลที่ 9 จํานวน 120,000 บาท
1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียนสําหรับเข้าร่วม “โครงการเสมาร่วมใจทําดี
เพื่อพ่อ” จํานวน 473,200 บาท
2. กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ :
เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 79,624,446.42 บาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 2,982,378,238.08 บาท ปีงบประมาณ
2559 จํานวน 2,902,753,791.66 บาท) แต่ด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 42 เขตพื้นที่ คิดเป็นลดลงร้อยละ 18.67 เมื่อปริมาณงานที่เป็นตัวหารลดลง
มากกว่าต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.32 สาเหตุที่ต้นทุนรวมของ
กิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีก่อนมาเบิกในปีงบประมาณ 2560 จํานวน
1,883,202,036.08 บาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
2.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท (106 รายการ) ของโรงเรียนใน
สังกัด 106 แห่ง จํานวน 1,507,120,900 บาท
2.2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท (83 รายการ) ของโรงเรียนใน
สังกัด 83 แห่ง จํานวน 308,703,200 บาท
2.3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท (จํานวน 10 รายการ) เป็นรายการ
ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดแคลน จํานวน 101,900,000 บาท
2.4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท จํานวน 2,420 หลัง ของโรงเรียน
ในสังกัด เป็นเงิน 3,935,190,900 บาท
2.5 รายการปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนในสังกัด จํานวน
5,389 รายการ เป็นเงิน 1,222,046,700 บาท
2.6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท เป็นรายการค่าปรับปรุงอาคารที่
อาศัยและสิ่งประกอบ จํานวน 7,129 รายการ ให้โรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 1,077,032,900 บาท
2.7 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ของโรงเรียน 11 แห่ง เป็นรายการ
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดแคลน จํานวน 4,257,000 บาท
3. กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ : เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 114,230,450,342.85 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 70.79
(ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 47,139,910,298.39 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 161,370,360,641.24
บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน
65,369 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.99 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่ลดลงแต่
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น้อยกว่า จึงส่งผลให้กจิ กรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ
70.19 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
3.1 ค่าตอบแทนจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 32,319,000 บาท
3.2 ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (139 อัตรา) ระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,135,500 บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จํานวน 20,000,000 บาท
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใน
โรงเรียน จํานวน 366,000,000 บาท
3.5 ค่าตอบแทนจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 888,300 บาท
3.6 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขยายผลการนําส่งข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ําเป็นต่อการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online จํานวน 3,103,530 บาท
3.7 ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค การแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับประถมศึกษา สพฐ. – เอ พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคี จํานวน 7,679,750 บาท
3.8 ค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง” จํานวน 1,211,200 บาท
3.9 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 41,504,400 บาท
3.10 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 595,822,500 บาท
3.11 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 253,619,100 บาท
3.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวัด และระดับกลุ่ม
จังหวัดเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7,687,700 บาท
3.14 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 457,797,106 บาท
3.15 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 5,103,000 บาท
3.16 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง จํานวน
42,071,400 บาท
3.17 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 16,832,000 บาท
3.18 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน จํานวน 196 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน และเงินสมทบ
ประกันสังคม 5 % จํานวน 18,238,500 บาท
3.19 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจ
ราชการส่วนกลาง เขตตรวจราชการ 1 – 18 และส่วนการศึกษาพิเศษ จํานวน 8,000,000 บาท
3.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารงานประจําปี จํานวน 34,799,500 บาท
3.21 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนชุดโครงการที่ 13 ศาสตร์พระราชา จํานวน 20,185,000 บาท
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3.22 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 450,777,000 บาท
3.23 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จํานวน 15,373,120 บาท
3.24 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ําเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)
จํานวน 17,644,330 บาท
3.25 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรงต่อเนื่อง จํานวน
4,600 อัตรา จํานวน 253,619,100 บาท
3.26 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 รวมสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 32,167,800 บาท
3.27 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน จํานวน 190,718,700 บาท
3.28 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จํานวน
5,380,000 บาท
3.29 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 273,670,545 บาท
3.30 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน
3,920 อัตรา จํานวน 52,260,000 บาท
3.31 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 จํานวน 57,991,000 บาท
3.32 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 110,000,000 บาท
3.33 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
579,757,500 บาท
3.34 ค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5,290 อัตรา จํานวน
33,736,500 บาท
3.35 ค่าตอบแทนการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้โรงเรียนในสังกัด จํานวน 7,633,100 บาท
3.36 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร
จํานวน 57,300,000 บาท
3.37 ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 445,700,000 บาท
3.38 ค่าใช้จ่ายให้ครูเข้ารับการอบรมตามที่เลือกหลักสูตรในระบบการลงทะเบียนและติดตามผล
ครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู จํานวน 315,719,304 บาท
3.39 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จํานวน 30,560,000 บาท
3.40 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมประปา-ไฟฟ้า
จํานวน 37,169,900 บาท
3.41 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
จํานวน 239,405,990 บาท
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3.42 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อการพัฒนาด้านกายภาพ
ให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) จํานวน 97,208,700 บาท
3.45 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 4,600 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 7,200,900 บาท
3.46 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาคประจําปี พ.ศ.2560 จํานวน 44,929,500 บาท
3.47 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 55,117,038 บาท
3.48 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยกระดับโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 17,380,000 บาท
3.49 ค่าจัดซือ้ ครุภัณฑ์ประจําหอพักโรงครัวและซักรีด ตามโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 6,002,100 บาท
4. กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ : เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 9,028,842,756.40 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60.75 (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 23,890,183,830.52 บาท ปีงบประมาณ 2559
จํานวน 14,861,341,074.12 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 61,158 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.34 เมื่อต้นทุนรวมมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ มากกว่า
ปริมาณงานที่เป็นตัวหารลดลงน้อยกว่า จึงส่งผลให้กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับ
โรงเรียนปกติ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.31 สาเหตุที่ต้นทุนรวมของกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีก่อนมาเบิกในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 368,233,755.15 บาท
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิกในระดับเขตและ
ระดับภูมิภาค จํานวน 4,895,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,750,000 บาท
4.3 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 1,640,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศปี 2560 จํานวน 4,100,000 บาท
4.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 5,548,500 บาท
4.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 77,000,000 บาท
4.7 ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
14,367,693 บาท
4.8 ค่าใช้จ่ายให้กับศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาจาก Boot Camp For Core Supervisor
ในปีการศึกษา 2559 ในการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 820,000 บาท
4.9 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 28,213,000 บาท
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4.10 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 3,639 อัตรา อัตราเดือนละ
15,000 บาท พร้อมเงินสมทบประกันสังคม 5 % ของเงินเดือน จํานวน 55,077,750 บาท
4.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. สปอนเซอร์ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 3,630,000 บาท
4.12 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 234,924,771 บาท
4.13 ค่าหนังสือสําหรับห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 2,000,000 บาท
4.14 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 275,388,750 บาท
4.15 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยดําเนินการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 45,341,420 บาท
4.16 ค่าใช้จ่ายโครงการ “ศธ.รวมพลัง ร่วมใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จํานวน 1,060,000 บาท
4.17 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 75,723,550 บาท
4.18 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 14,600,000 บาท
4.19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จํานวน 2,083,820 บาท
4.20 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ และต่อยอดกิจการพัฒนาความสามารถทางวิชาการสําหรับผู้เรียน
จํานวน 2,100,000 บาท
4.21 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง จํานวน 2,982,000 บาท
4.22 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ขอรับการประเมิน จํานวน 24,758,700 บาท
4.23 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการทีป่ รึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จํานวน 18,273,500 บาท
4.24 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 41,958,500 บาท
4.25 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณา
การในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี
จํานวน 2,000,000 บาท
4.26 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 14,021,200 บาท
4.27 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560 จํานวน 2,142,500 บาท
4.28 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน 37,600,000 บาท
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4.29 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี และ
ค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จํานวน 1,590,750 บาท
4.30 ค่าซ่อมแซมอาคารหอพัก ซ่อมแซมอาคารโรงครัว ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5,068,650 บาท
4.31 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 3,240,000 บาท
4.32 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศปี 2560 จํานวน 2,650,000 บาท
4.33 ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 3,489,127 บาท
4.34 ค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
15,310,683 บาท
4.35 ค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน (เพิ่มเติม) จํานวน 15 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือนและ
เงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน 1,417,500 บาท
4.36 ค่าตอบแทนล่วงเวลาสําหรับครูผู้ดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับ
นักเรียนประเภทอยู่ประจําพักนอน จํานวน 6,440,800 บาท
4.37 ค่าลงทะเบียนและค่าพาหนะสําหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร
“ผู้นําในตัวฉัน” จํานวน 290 คน จํานวน 7,424,000 บาท
4.38 ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยในการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน BBL (Brain Based
Learning) จํานวน 3,400,000 บาท
4.39 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขนั้ วิกฤต 8,180 อัตรา
จํานวน 171,990,000 บาท
4.40 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
17,596,550 บาท
5. กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา : เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 2,695,917,930.46 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 83.52
(ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 531,861,489.60 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3,227,779,420.06 บาท)
แต่ด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4 เขตพื้นที่
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึง
ส่งผลให้กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา มีตน้ ทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 85.09
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 508,900 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 1,316,000 บาท
5.3 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมิน
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา จํานวน 275,000 บาท
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5.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สองให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สอง จํานวน 6,949,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมยุวทูตอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน จํานวน
2,070,000 บาท
5.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 300,000 บาท
5.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ จํานวน 508,900 บาท
5.8 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนา
ผู้นํานักเรียนอาเซียน จํานวน 850,000 บาท
5.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน” จํานวน 1,380,000 บาท
5.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 283,200 บาท
5.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยม มั่นคง ยั่งยืน” จังหวัดปัตตานี จํานวน 610,000 บาท
5.12 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการ
พัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จํานวน 400,000 บาท
5.13 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 36,054,880 บาท
5.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล และรายงานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 606,700 บาท
5.15 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง จํานวน 48,000,000 บาท
5.16 ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 817,000 บาท
5.17 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนาให้โรงเรียนพี่
และโรงเรียนน้อง จํานวน 12,400,000 บาท
5.18 ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาต่างประเทศที่สอง ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาเกาหลี จํานวน 4,200,000 บาท
5.19 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นํานักเรียนอาเซียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 600,000 บาท
5.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม สําหรับนักเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1,300,000 บาท
5.21 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบทีชํารุดทรุดโทรามและระบบแสงสว่าง จํานวน
886,159 บาท
5.22. ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมปฏิบัติการครูแกนนําการใช้หลักสูตรพัฒนา
ผู้นํานักเรียนอาเซียน จํานวน 1,700,000 บาท
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5.23 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักเรียนและครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ จํานวน 314,400 บาท
5.24 ค่าใช้จ่ายในการทําหลักสูตรอบรมการดําเนินงานด้านฐานข้อมูลและเว็บไซด์ จํานวน
400,000 บาท
5.25 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10,146,170 บาท
5.26 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้กับกลุม่ โรงเรียนในโครงการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) จํานวน 3,000,000 บาท
5.27 ค่าใช้จ่ายโครงการ Thailand STEM Festival 2017 จํานวน 4 จุดภูมิภาค
จํานวน 3,000,000 บาท
5.28 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 จํานวน 1,889,600 บาท
5.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่
“มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” จํานวน 1,379,800 บาท
5.30 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนา (โรงเรียนน้อง)
จํานวน 4,700,000 บาท
5.31 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 4,375,800 บาท
5.32 ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผูแ้ ทนครูในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อชี้แจงโครงการการสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 866,250 บาท
5.33 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน
จํานวน 33,417,400 บาท
5.34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิต
ระดับโลก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จํานวน 1,500,000 บาท
5.35 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคู่พัฒนาให้โรงเรียนพี่
และโรงเรียนน้อง จํานวน 2,600,000 บาท
5.36 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สองให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเภทที่สอง จํานวน 3,415,000 บาท
5.37 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้กับกลุม่ โรงเรียนในโครงการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) จํานวน 5,500,000 บาท
5.38 ค่าใช้จ่ายโครงการ Thailand STEM Festival 2017 จํานวน 4 จุดภูมิภาค
จํานวน 1,400,000 บาท
5.39 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน
จํานวน 1,981,840 บาท
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6. กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ : เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 40,038,499,178.56 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
59.41 (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 27,360,042,433.65 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน
67,398,541,621.21 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 23,637 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.19 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่
ลดลงแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกติ มีต้นทุน
ต่อหน่วยลดลงร้อยละ 58.50 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
6.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 347,482,200 บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 84,000,000 บาท
6.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 422,416,800 บาท
6.4 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคาร
ที่พักอาศัยสนามกีฬา ปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 729,712,900 บาท
6.5 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 1,048,411,200 บาท
6.6 ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนและเงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน
2,835,000 บาท
6.7 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
จํานวน 1,856,083 บาท
6.8 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
24,261,710 บาท
6.9 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา จํานวน 5,181,000 บาท
6.10 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 7,144,200 บาท
6.11 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวน
177,187,500 บาท
6.12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน 13,553,000 บาท
6.13 ค่าใช้จ่ายจากงบอุดหนุน เป็นทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 750,000 บาท
6.14 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 1,637,500 บาท
6.15 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 24,804,700 บาท
6.16 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 110,966,800 บาท
6.17 ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา
อาคารที่พักอาศัย สนามกีฬา ปรับปรุงอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน 24,889,700 บาท

11
6.18 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท
จํานวน 345,220,500 บาท
6.19 ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนและเงินสมทบประกันสังคม 5 % จํานวน
8,505,000 บาท
6.20 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
2,469,300 บาท
6.21 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน 2,152,500 บาท
7. กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ : เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 930,040,684.53 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
75.48 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 302,069,998.90 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน
1,232,110,683.43 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559
จํานวน 60 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.38 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่ลดลง
แต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษลดลง
ร้อยละ 75.39 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่าย ดังนี้
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 22,111,190 บาท
7.2 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
7.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,612,800 บาท
7.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 33,353,200 บาท
7.5 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
7.6 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2,079,000 บาท
7.7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญา
อ่อนและพนักงานขับรถยนต์) สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสระยะเวลา
6 เดือน จํานวน 13,309,800 บาท
7.8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญา
อ่อนและพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 13,309,800 บาท
7.9 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 1,984,500 บาท
7.10 ค่าใช้จา่ ยกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 2,916,959 บาท
7.11 ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จํานวน 241,300 บาท
7.12 ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 3,556,020 บาท
7.13 ค่าเบี้ยเลีย้ งที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 155,000 บาท

12
7.14 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 2,362,500 บาท
7.15 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 2,551,500 บาท
7.16 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ค่าตอบแทน เช่น
ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้าง จํานวน 248,256 บาท
7.17 ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 7,650,422 บาท
7.18 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 27,072,000 บาท
8. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ : เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 ลดลงจากปี ง บประมาณ 2559 จํ า นวน 563,293,079.19บาท คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 50.56
(ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 550,913,466.19 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน
1,114,206,545.38 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559
จํานวน 6,933 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 24.66 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหารที่ลดลง
แต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนกิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษลดลงร้อยละ
34.37 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่าย ดังนี้
8.1 ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และค่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอก
สูบละไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี จํานวน 5 คัน จํานวน 6,070,000 บาท
8.2 ค่าสาธารณูปโภค 6 เดือน จํานวน 7,768,480 บาท
8.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการการของเด็ก จํานวน
21,221,600 บาท
8.4 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ และอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 20,879,690 บาท
8.5 ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุการศึกษา รวมทั้ง
ค่าหนังสือ วารสาร และตํารา จํานวน 21,083,100 บาท
8.6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน/ยาม/นักการภารโรง พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน
และพนักงานขับรถยนต์) จํานวน 17,873,100 บาท
8.7 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ (สปพ.)
ของพนักงานราชการ จํานวน 1,185,000 บาท
8.8 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา นักเรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนประจํา ช่วง 6 เดือน จํานวน 26,781,200 บาท
8.9 ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และค่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอก
สูบละไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี จํานวน 5 คัน จํานวน 34,179,900 บาท
8.10 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จํานวน 400,000 บาท
8.11 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 189,000 บาท

13
8.12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 17,873,100 บาท
8.13 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน
1,260,000 บาท
8.14 ค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาให้สถานศึกษา
จํานวน 1,954,970 บาท
8.15 ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุสํานักงาน รวมทั้งค่าวัสดุวารสารและตํารา จํานวน 21,080,400 บาท
8.16 ค่าสาธารณูปโภค จํานวน 6 เดือน ตัง้ แต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 จํานวน
7,768,480 บาท
8.17 ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจํา ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ และอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 24,252,350 บาท
8.18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค้นหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมทั้งนิเทศติดตามพัฒนาการตามแผน IEP
จํานวน 16,387,000 บาท
8.19 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ จํานวน 1,889,910 บาท
8.20 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ จํานวน 14,107,170 บาท
8.21 ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 5,887,300 บาท
9. กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม: เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 29,575,381.71 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
39.34 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 45,603,168.77 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน
75,178,550.48 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ
2559 เท่าเดิม คือ จํานวน 5,000 ทุน เมื่อปริมาณงานเท่าเดิม แต่ต้นทุนรวมลดลง จึงมีผลทําให้ต้นทุน
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ลดลงร้อยละ 39.34
10. กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค : เปรียบเทียบ
ต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 188,400,633 บาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 31.46 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 410,432,955.66 บาท ปีงบประมาณ 2559
มีจํานวน 598,833,588.66 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ
2559 จํานวน 9,058 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.11 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เป็นตัวหาร
ที่ลดลงแต่น้อยกว่า จึงส่งผลให้กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 29.98 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
10.1 ค่าจ้างครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
จํานวน 189,000 บาท
10.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 8 กิจกรรม จํานวน
107,847,300 บาท
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10.3 ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการเรียนรวมให้มีคณ
ุ ภาพ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 794,760 บาท
10.4 ค่าจ้างสําหรับครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
วอลดอร์ฟ จํานวน 62 อัตรา จํานวน 189,000 บาท
10.5 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 8 กิจกรรม จํานวน
14,760,000 บาท
10.6 ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
จัดการเรียนรวมให้มีคณ
ุ ภาพ ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 175,080 บาท
10.7 ค่าจ้างครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ
จํานวน 5,386,500 บาท
10.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 843,700 บาท
10.9 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จํานวน
2,590,000 บาท
10.10 ค่าใช้จา่ ยโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษครั้งที่ 1 “การเปลี่ยนผ่านจากสถานศึกษาสู่การมีงานทํา” จํานวน 4,490,020 บาท
10.11 ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระดับจังหวัด จํานวน 1,539,600 บาท
10.12 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 8 กิจกรรม จํานวน
869,920 บาท
10.13 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอ
ลดอร์ฟ จํานวน 2,074,800 บาท
10.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟในโรงเรียนที่
สอนบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาสงเคราะห์ จํานวน 871,000 บาท
10.15 ค่าจ้างสําหรับครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ
วอลดอร์ฟ จํานวน 62 อัตรา จํานวน 5,575,500 บาท
10.16 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 178,560 บาท
10.17 ค่าใช้จ่ายในการอบรมของครู ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูป
ระบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ จํานวน 1,180,808 บาท
10.18 ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมของ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 554,400 บาท
10.19 ค่าตอบแทนครูอัตราจ้างประจําห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกและครูอัตราจ้าง
ประจําศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล และเงินสําหรับครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 20,496,000 บาท
10.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (บัญชี ข.ค.) ในรูปแบบคูปอง จํานวน 164,688,000 บาท
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10.21 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู และพัฒนา
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อําเภอ 1 ศูนย์ จํานวน 28,444,050 บาท
10.22 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน
6,612,540 บาท
10.23 ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการระดับจังหวัด จํานวน 5,717,000 บาท
10.24 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการดํารงชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 3,440,960 บาท
11 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส : เปรียบเทียบต้นทุน
รวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 21,786,606.40 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
45.95 (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวมจํานวน 25,630,975.80 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน
47,417,582.20 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559
จํานวน 37 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.06 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า
จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ลดลงร้อยละ 45.98 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา
สําหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
12.
กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ :
เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน
254,449,869.39 บาท คิดเป็นเพิ่ม ขึ้ น ร้อ ยละ 142.82 (ปี งบประมาณ 2560
ต้ นทุนรวมจํานวน
432,609,911.17 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 178,160,041.78 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงาน
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 5 โรง คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.87 เมื่อต้นทุน
รวมเพิ่ มขึ้ นมากกว่าปริ มาณงานที่เพิ่ม ขึ้นแต่น้อยกว่ า จึงมีผ ลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.01
สาเหตุ ที่ ต้ น ทุ น รวมของกิ จ กรรมดั ง กล่ า วเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี เ งิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ข องปี ก่ อ นมาเบิ ก ใน
ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 119,521,085.99 บาท และได้รับงบเพิ่มเติมจากการแปลงเงินเหลือจ่ายกิจกรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 65,038,849 บาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้
จ่ายดังนี้
12.1 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ค่าก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม
แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) และรายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 จํานวน 402,881,200 บาท
12.2 รายการก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 29 โรงอาหาร หอประชุมแบบ 101 ล/27
(พิเศษ) และอาคารเรียน 318 ล/55-ข จํานวน 136,659,800 บาท
12.3 รายการค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท จํานวน
65,038,849 บาท
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13. กิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ : เปรียบเทียบต้นทุน
รวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 751,301,573.19 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
38.63 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 1,193,614,586.03 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน
1,944,916,159.22 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมดังกล่าวปีงบประมาณ 2560 เพิ่มจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4,290 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.66 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสโดย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ลดลงร้อยละ 44.54 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่าย ดังนี้
13.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ หรืออุปกรณ์งานบ้านงานครัว วัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 26,616,060 บาท
13.2 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
13.3 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,870,500 บาท
13.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผดู้ ูแลนักเรียนประจําหอนอนในช่วงเวลา
กลางคืน และวันหยุดราชการ จํานวน 39,964,000 บาท
13.5 ค่าจ้างครูอัตราจ้างพร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษ
รายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 28,236,000 บาท
13.6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 10,216,500 บาท
13.7 ค่าตอบแทนครูผสู้ อนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 4,136,000 บาท
13.8 ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จํานวน 1,947,897 บาท
13.9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนครัว/ยาม/นักการภารโรง/พี่เลี้ยงเด็กอ่อน/พนักงาน
ขับรถยนต์) จํานวน 10,216,500
13.10 ค่าตอบแทนครูผู้สอนหลักสูตรศาสนาอิสลามในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 3,408,000 บาท
13.11 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ค่าตอบแทนผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ค่าขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 5,298,887 บาท
13.12 ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ
(วาตภัย) ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 3,314,097 บาท
13.13 ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 12,720,400 บาท
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14. กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาทั่วถึง:
เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 67,309,930.83 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
138.82 (ปีงบประมาณ 2560 ต้นทุนรวม จํานวน 115,795,624.56 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน
48,485,693.73 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมดังกล่าวปีงบประมาณ 2560 เพิ่มจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 97 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 เมื่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณงานที่
เพิ่ม ขึ้ น แต่ น้อ ยกว่ า จึ ง มีผ ลทํ า ให้ ต้นทุ น ต่ อ หน่ว ยกิจ กรรมสนับสนุน และส่ ง เสริม ให้เ ด็กด้ อยโอกาสได้รั บ
การศึกษาทั่วถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 138.30 สาเหตุที่ต้นทุนรวมของกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปีของปีก่อนมาเบิกในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 35,937,307.28 บาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่
นําไปใช้จ่ายดังนี้
14.1 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 544,000 บาท
14.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มี
ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและวิชาการ จํานวน 1,940,000 บาท
14.3 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 9,680,000 บาท
14.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สําหรับเด็ก
ด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ จํานวน 2,704,200 บาท
14.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้มี
ความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและวิชาการ จํานวน 2,835,760 บาท
14.6 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมและจัดหา
สื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ สําหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/
ราชประชานุเคราะห์ จํานวน 383,500 บาท
15. กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล :
เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 180,099,065.05 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 41.10 (ปีงบประมาณ 2560
ต้นทุนรวม จํานวน 258,125,976.62 บาท ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 438,225,041.67 บาท) และด้วย
จํานวนปริมาณงานของกิจกรรมดังกล่าวปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 260 โรง
คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.90 เมื่อต้นทุนรวมลดลงมากกว่าปริมาณงานที่ลดลงแต่น้อยกว่า จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อ
หน่วยกิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลลดลงร้อยละ 34.62 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นําไปใช้จ่าย ดังนี้
15.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 49,396,447 บาท
15.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 340,700 บาท
15.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการค่ายการพัฒนากิจกรรมเพื่อการบูรณาการ
การศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์สําหรับครูและค่าใช้จ่ายในการขยายผลการจัดกิจกรรมค่ายยุวนวตกรใน
โรงเรียน จํานวน 518,700 บาท
15.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 36,990,553 บาท
15.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย/นวัตกรรม Best Practices โครงการโรงเรียนใน
ฝันจํานวน 2,320,000 บาท
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15.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 133,000 บาท
16. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก: เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น รวมปี ง บประมาณ 2560
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 249,863,395,.76 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.28 (ปีงบประมาณ
2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 982,422,736.02 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 1,232,286,131.78 บาท)
แต่ด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 338 โรง
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 เมื่อปริมาณงานของกิจกรรมที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่
มากกว่า จึงส่งผลให้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 22.38
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
16.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อํานวยการโรงเรียนใกล้บ้าน และโรงเรียน
เครือข่ายกรุงเทพมหานคร จํานวน 4,432,200 บาท
16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
จังหวัดสงขลา จํานวน 1,884,620 บาท
16.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ณ เมืองทองธานี จํานวน 853,920 บาท
16.4 ค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน จํานวน 17,202,750 บาท
16.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” โรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวน 12,800,000 บาท
16.6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําและจัดพิมพ์เอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จํานวน 1,300,000 บาท
16.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงาน และจัดทําเอกสารการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และ
รําลึกถึงรัชกาลที่ 9 จํานวน 900,000 บาท
16.8 ค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จํานวน 9,100,000 บาท
16.9 ค่าพาหนะรถรับ – ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกโรงเรียน ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ –
ส่งนักเรียน ค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง และค่าบริหารจัดการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
จํานวน 114,227,160 บาท
16.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 19,613,381 บาท
16.11 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมมอนเทสซอริ จํานวน
10,500,000 บาท
16.12 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กระดับภูมิภาค
รวมทั้งสรุปผลการนิเทศระดับภูมิภาค จํานวน 855,000 บาท
16.13 ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการอบรมการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ จํานวน
7,793,800 บาท
16.14 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 101,063,745 บาท
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16.15 ค่าจัดทํา VTR พร้อมเอกสารเล่มรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จํานวน
18,300,000 บาท
16.16 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 74,000,000 บาท
16.17 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาและนิเทศติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนโครงการใช้สื่อ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 300,000 บาท
16.18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตาม
โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,522,050 บาท
16.17 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด จํานวน 183,000,000 บาท
16.18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย”และค่าใช้จ่ายในการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพิธีการรับตราพระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” จํานวน 7,895,800 บาท
16.19 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน
151,600,000 บาท
16.20 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2,917,500 บาท
17. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล : เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 625,953,412.39 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 47.42 (ปีงบประมาณ
2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 694,151,638.41 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน 1,320,105,050.80 บาท)
แต่ด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 เพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 6,839 โรง
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.62 เมื่อปริมาณงานที่เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่น้อยกว่า
จึงส่งผลให้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบล มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 74.30
ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
17.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 788 แห่ง จํานวน 332,269,800 บาท
17.2 รายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ให้กับ
โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 156,000,000 บาท
17.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพโรงเรียนดีประจํา
ตําบล จํานวน 62,640,000 บาท
17.4 ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าที่พักและค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 17,124,970 บาท
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17.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปี 2553 – 2560 สําหรับโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวน 86,976,300 บาท
17.6 ค่าใช้จ่ายติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัด จํานวน 72,327,400 บาท
17.7 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 63,199,800 บาท
17.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสํานักงาน ประจําปี
2560 จํานวน 10,548,060 บาท
17.9 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง จํานวน 4,916,000 บาท
17.10 ค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 62,629,980 บาท
17.11 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 412,000 บาท
17.12 ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
จํานวน 3,993,000 บาท
17.13 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
ของโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 788 แห่ง จํานวน 4,130,700 บาท
17.14 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จํานวน 14,706,110 บาท
17.15 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบลปี 2553 – 2560 สําหรับโรงเรียน
ในกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 2,524,700 บาท
17.16 ค่าใช้จ่ายติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัด จํานวน 3,974,000 บาท
17.17 ค่าใช้จา่ ยในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา ให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 5,498,800 บาท
17.18 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร อุปกรณ์ และชุดกีฬา สาธารณูปโภค วัสดุเวชศาสตร์ ค่าจ้าง
บุคลากรและจัดกิจกรรมคลิกนิกพิเศษ จํานวน 18,622,170 บาท
17.19 ค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 44,479,810 บาท
17.20 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้า
รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 1,460 หลักสูตร จํานวน
89,100,000 บาท
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18.
กิจกรรมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : เปรียบเทียบต้นทุนรวม
ปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 86,132,683.09 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
33.79 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 168,799,128.01 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน
254,931,811.10 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ
2559 เท่าเดิม คือ จํานวน 8,640 คน เมื่อปริมาณงานเท่าเดิม แต่ต้นทุนรวมลดลง จึงมีผลทําให้ต้นทุนต่อ
หน่วยของกิจกรรมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ 33.79 ซึ่งงบประมาณ
ส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
18.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จํานวน
1,701,050 บาท
18.2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กิจกรรมค่าย สอวน. จํานวน 4,000,000 บาท
18.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ ให้โรงเรียน 2 แห่ง จํานวน 1,000,000 บาท
18.4 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีและค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียนหญิง จํานวน
7,076,400 บาท
18.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 8,100,000 บาท
18.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ
(Roadshow) แก่นักเรียนผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์
จํานวน 250,000 บาท
18.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ จํานวน 2,700,000 บาท
18.8 ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียน
จํานวน 700,000 บาท
18.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จํานวน 30,240,000 บาท
18.10 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จํานวน 2,000,000 บาท
18.11 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กิจกรรมค่าย สอวน. จํานวน 2,000,000 บาท
18.12 ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ ให้โรงเรียน 2 แห่ง จํานวน 1,000,000 บาท
18.13 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 5,790,000 บาท
18.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ จํานวน 2,300,000 บาท
18.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จํานวน 90,720,000 บาท
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19. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ :
เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จํานวน 975,502,961.32 บาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 64.94 (ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 526,613,887.41 บาท ปีงบประมาณ
2559 มีจํานวน 1,502,116,848.73 บาท) และด้วยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ 2560
และปีงบประมาณ 2559 เท่าเดิม คือ จํานวน 1,303 โรง เมื่อปริมาณงานเท่าเดิม แต่ต้นทุนรวมลดลง จึงมีผล
ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลดลงร้อยละ 64.94 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
19.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
สําหรับเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จํานวน 107,874,000 บาท
19.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ การ
แข่งขันกีฬานักเรียน มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนชายแดนภาคใต้ และ
โรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ จํานวน 74,423,000 บาท
19.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง พนักงาน
บริการสอนอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 861,900 บาท
19.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็ก
ปฐมวัย(Executive Function : EF) จํานวน 4,207,300 บาท
19.5 ค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาภูมิทายาทแบบต่อเนื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จํานวน 65,586,000 บาท
19.6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับ
อําเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 37,600,000 บาท
19.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการค่ายลูกเสือปากบาง จังหวัดสตูล จํานวน
2,300,000 บาท
19.8 ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 1,559,000 บาท
19.9 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาทนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 23,710,000 บาท
19.20 ค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดหาหนังสือเรียนและสื่อ เพือ่ ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาให้มีคุณภาพ จํานวน 6,182,595 บาท
19.21 รายการทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น จํานวน
8,200,000 บาท
19.22 ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน
7,532,000 บาท
19.23 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 46,600,160 บาท
19.24 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ส่งเสริมโรงเรียนคู่ขนาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา จํานวน
14,419,400 บาท
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19.25 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดับอําเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 3,585,000 บาท
19.26 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 108,090,000 บาท
19.27 ค่าใช้จา่ ยเป็นทุนการศึกษาภูมิทายาทปีงบประมาณ 2560 แบบไม่ต่อเนื่อง
จํานวน 5,000,000 บาท
19.28 ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม
จํานวน 3,320,080 บาท
19.29 ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 4,500,000 บาท
19.30 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม
สําหรับเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 จํานวน 11,016,000 บาท
19.31 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการ “รินน้ําใจสู่น้องชาวใต้” พ.ศ.2560 จํานวน
11,030,000 บาท
19.32 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูป่ ระชาคม
อาเซียน จํานวน 4,000,000 บาท
19.34 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนภูมิทายาทนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 21,704,000 บาท
19.35 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา
2560 จํานวน 2,470,000 บาท
19.36 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 11,016,000 บาท
19.37 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ และค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 153,292,000 บาท
20. กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เปรียบเทียบต้นทุนรวมปีงบประมาณ
2560 ลดลงจากปี ง บประมาณ 2559 จํ า นวน 13,210,768,665.08 บาท คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 32.07
(ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนรวม จํานวน 27,981,214,337.50 บาท ปีงบประมาณ 2559 มีจํานวน
41,191,983,002.58 บาท)
แต่ด้วยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปีงบประมาณ 2560 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 181,818 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.52 เมื่อปริมาณงานที่เป็นตัวหารลดลง
น้อยกว่าต้นทุนรวมที่ลดลงแต่มากกว่า จึงส่งผลให้กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 30.31 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่นําไปใช้จ่ายดังนี้
20.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน 19,893,004 บาท
20.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจําพักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2559 จํานวน 49,744,000 บาท
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20.3 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยเป็น
ค่าอุปกรณ์ การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 33,730,55 บาท
20.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจําพักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ จํานวน 105,384,000 บาท
20.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน 31,448,331 บาท
20.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน 11,493,811 บาท
20.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจํา
พักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 /2559 จํานวน 28,512,000 บาท
20.8 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยเป็น
ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 15,798,840 บาท
20.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจํา
พักนอน) สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ จํานวน 7,272,000 บาท
20.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน 19,083,359 บาท
20.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 56,833,925 บาท
20.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 1 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 140,631,070 บาท
20.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนรับใหม่ชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 155,232,796 บาท
20.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
58,561,920 บาท
20.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 จําวน 5 รายการ ได้แก่
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จํานวน 58,561,920 บาท
20.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,335,725 บาท
20.17 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 1 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 4,630,810 บาท
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20.18 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนรับใหม่ชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 4,696,924 บาท
20.19 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่า
อุปกรณ์การเรียน จํานวน 1,767,780 บาท
20.20 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 รายการค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 10,124,745 บาท
20.21 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 2 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 151,769,935 บาท
20.22 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 ครัง้ ที่ 1 ได้แก่ ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 404,187,600 บาท
20.23 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนรับใหม่ชั้นอนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 433,537,711 บาท
20.24 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครือ่ งแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน
200,726,407 บาท
20.25 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2560 จําวน 5 รายการ ได้แก่
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จํานวน 200,726,407 บาท
สําหรั บกิ จ กรรมหลั กที่ มีต้ นทุนต่อ หน่วยความเปลี่ ย นแปลง เพิ่ม ขึ้น/ลดลง ไม่ ถึงร้อ ยละ 20
จํานวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับ
เด็กพิการ , กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา , กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วย ดังนี้ +1.42 , -12.97 และ -10.39 ตามลําดับ อีกทั้งยังมีกิจกรรมหลัก
ที่มีหน่วยนับไม่เหมือนกันในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2559 อีกจํานวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิ จ กรรมการช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เป้ า หมายสั ง คม , กิ จ กรรมพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล
ในสถานศึก ษา และกิ จ กรรมเสริม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึก ษา ซึ่ง ไม่มี ก าร
เปรียบเทียบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงให้

