
ตารางท่ี 7       เปรียบเทียบการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน ระหวาง 
                   ปงบประมาณ พ.ศ.2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

กิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก  
  กิจกรรมยอยของปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเปนการรวมกิจกรรมยอยของการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
กิจการนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดแก โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ 43 แหง ศูนยการศึกษาพิเศษ 77 แหง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50 แหง 
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีเปนหนวยเบิก 157 แหง โรงเรียนท่ัวไปท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 225 แหง รวมสถานศึกษาท้ังสิ้น           
552 แหง ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีหนังสือแจงใหหนวยเบิกทุกแหง เม่ือมีการตั้งเบิก
ใหใสกิจกรรมยอยทุกครั้ง ดังนั้น ในหนวยเบิกใดมิไดระบุกิจกรรมยอยในการตั้งเบิก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะใชสัดสวนในการปนสวนคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอย ซ่ึงคาใชจายสวนใหญท่ีมิไดระบุ
กิจกรรมยอยจะเปนคาใชจายท่ีใชงานรวมกันไมสามารถแยกคาใชจายใหแตละกลุมงานได 
  จากตารางท่ี 7 เม่ือเปรียบเทียบตนทุนของกิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก ป 2561 กับ
ปงบประมาณ 2560 แลว ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอย  การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานท่ัวไป 
การบริหารแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการนักเรียน พบวามีตนทุน          
ตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลง เกินรอยละ 20 จํานวน 5 กิจกรรม ผลเปนดังนี้ 
  1.  กิจกรรมยอยดานบริหารงานวิชาการ มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากป 
งบประมาณ 2560  จํานวน 798,862,188.17 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.74  (ปงบประมาณ 2561 
มีตนทุนรวม จํานวน 109,470,481,293.75 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 108,671,619,105  บาท) 
แตดวยปริมาณงานดานวิชาการปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 153,242  โครงการ          
คิดเปนลดลงรอยละ 31.91  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา        
จึงทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานวิชาการเพ่ิมข้ึนรอยละ  47.95 
  2.  กิจกรรมยอยดานการบริหารงานท่ัวไป มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจาก         
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,077,321,317.02 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.67  (ปงบประมาณ 2561 
มีตนทุนรวม จํานวน 30,453,434,871.29 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 29,376,113,554.28 บาท) 
แตดวยจํานวนปริมาณงานดานบริหารท่ัวไปปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 
83,203 โครงการ คิดเปนลดลงรอยละ 29.21  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ี 
เพ่ิมข้ึนแตนอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานบริหารท่ัวไปเพ่ิมข้ึนรอยละ 46.45 
  3.  กิจกรรมยอยดานการบริหารแผนงานและงบประมาณ มีตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  9,723,701,379.19 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 47.75 
(ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 30,086,735,803.73 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 
20,363,034,424.54 บาท) แตดวยปริมาณงานดานบริหารแผนงานและงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 
ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 29,249  โครงการ คิดเปนลดลงรอยละ 28.61  เม่ือปริมาณงาน 
ท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย 
ดานการบริหารแผนงานและงบประมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 106.96 
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             4.  กิจกรรมยอยดานการบริหารงานบุคคล มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 17,324,923,041.92 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 45.95 (ปงบประมาณ  2561  มี
ตนทุนรวม จํานวน  20,378,089,886.15 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 37,703,012,928.07 บาท)  แต
ดวยปรมิาณงานกิจกรรมยอยดานบรหิารงานบุคคลปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 
31,463 โครงการ คิดเปนลดลงรอยละ  30.90  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลง
มากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานบริหารงานบุคคลลดลงรอยละ 21.78 
 5.  กิจกรรมยอยดานการบริหารกิจการนักเรียน มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึน          
จากปงบประมาณ 2560 จํานวน 8,546,511,409.23 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.37 (ปงบประมาณ 2561 
มีตนทุนรวม จํานวน 90,971,205,628.41 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 82,424,694,219.18 บาท)  แตดวย
จํานวนปริมาณงานกิจกรรมยอยดานการบริหารกิจการนักเรียน ปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 
2560  จํานวน 52,428 โครงการ คิดเปนลดลงรอยละ 34.78   เม่ือปริมาณท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวา         
ตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนนอยกวา  จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานการบริหารกิจการนักเรียนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 69.22  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีการสนับสนุนงบประมาณสวนใหญเพ่ือให
สถานศึกษาท่ีเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน นําไปใชเพ่ือการเรียนการสอนให
เกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใหเด็กมีคุณภาพ มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศ และสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีข้ึนตามลําดับ โดยหนวยงานหลักซ่ึงเปนสถานศึกษาแตละประเภท ไดนํางบประมาณสวนใหญ
ไปใชจายดังนี้ 
   
ศูนยการศึกษาพิเศษ 77 แหง 
 1.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง/พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออน/พนักงานขับรถ) จํานวน   2,196,600   บาท  
 2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน   1,087,900  บาท  
 3.คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน  166,200 บาท 
 4. คาใชจายในการจัดซ้ือวัดสุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซม
ยานพาหนะ จํานวน 332,830 บาท 

3.คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 189,000  บาท  
 4.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คนครัว, คนงาน, ยาม, นักการภารโรง, พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออนและพนักงานขับรถ จํานวน 17,873,100  บาท  
 5. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําอุดหนุน คาอาหารนักเรียนไป-กลับและเงินอุดหนุน
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 53,394,760 บาท  
 6. คาตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตของ
พนักงานราชการ จํานวน 1,260,000 บาท  
 7.คาสาธารณูปโภค 6 เดือน จํานวน 7,768,480 บาท  
 8.คาอาหารทําการนอกเวลาคาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ         
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงของศูนยการศึกษาพิเศษใชบริหารจัดการตามภารกิจ  จํานวน 21,807,100 บาท  
 9. ครภุัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท 
ข้ึนไป   จํานวน 59,419,500  บาท  
 10.คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  จํานวน 18,072,000  บาท  
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 11. คาใชจายอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา  คาอาหารนักเรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุนให
เปนปจจัยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนประจําภาคเรยีนท่ี 1/2561 จํานวน 37,651,090  บาท  
 12.คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจของศูนยการศึกษาพิเศษ   จํานวน            
21,102,500  บาท 
 13. คาปรับปรงุซอมแซม พัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาพิเศษ จํานวน            
52,861,300 บาท  
 14.สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท และตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน 
229,896,400 บาท  

15.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ,พนักงานธุรการ,นักการภารโรง) จํานวน 
154,256,100 บาท  

16..คาใชจายโครงการพัฒนาระบบเครือขายประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จํานวน  3,976,000  บาท 
 17.คาใชจายโครงการบริหารคุณภาพกลุมสถานศึกษา 8 กลุม ในสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จํานวน 2,270,440 บาท  
 18.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการตําแหนงครูอัตราจางประจําหองเรียนคูขนานสําหรับบุคคล 
ออทิสติก  จํานวน 20,212,500  บาท 
 19..คาใชจายเปนเจาภาพในการจัดทําแนวทางในการบริหารชวงเปลี่ยนผานสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษรวมกับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 1,030,200 บาท 
 20.คาใชจายตามโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน  957,600   บาท  
 21.คาใชจายเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหศูนยการศึกษาพิเศษนําไปใชจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ  จํานวน 119,356,000  บาท 
 22.คาใชจายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “ศาสตรพระราชา” จํานวน 483,000 บาท 
 23.คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 1,675,400 บาท  
 24.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหครูอัตราจางประจําหองเรียนคูขนานและประจาํศูนยการเรียน
สําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังใน รพ. จํานวน 20,212,500  บาท 
 25.คาจางครูอัตราจางโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอรฟ 
จํานวน   6 เดือน จํานวน  4,441,500  บาท  
 26.คาใชจายจัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จํานวน 
3,496,869  บาท  
 27 .ครุภัณฑสํานักงาน  รายการระบบผลิตไฟฟาจากโซลาเซลลและระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย จํานนวน 1,200,000  บาท 
 28 คาใชจายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศ
ดานกีฬา ดนตรีและศิลปะ จํานวน  576,200 บาท 
                29 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน               
1,658,740 บาท  
 30.คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต จํานวน  1,870,500  บาท  
 31.คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตชายแดนใตเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษใหพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว จํานวน  1,629,400 บาท 
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โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  43  แหง 
 1.คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมสบประกันสังคม 5% จํานวน 4,347,000 บาท   
 2.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง/พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออน/พนักงานขับรถ) จํานวน 11,680,200 บาท  
 3. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 32,317,600 บาท  
 4. คาเชาทรัพยสิน จํานวน 510,034 บาท  
 5.คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,804,400  บาท  
 6. คาใชจายในการจัดซ้ือวัดสุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซม
ยานพาหนะ จํานวน 21,737,090 บาท  
 7.คาครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต                    
1 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน 52,414,500  บาท  
 8. คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% จํานวน 4,347,000  บาท  
 9.คาปรับปรุงซอมแซม พัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาพิเศษ จํานวน            
91,365,500  บาท  
 10. สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 59,391,400  บาท  
 11. สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทและตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน 
32,228,500  บาท  

12.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ,พนักงานธุรการ,นักการภารโรง) จํานวน 
65,474,700 บาท  

13.คาใชจายโครงการพัฒนาระบบเครือขายประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จํานวน 2,854,880  บาท 
 14.คาใชจายในการเปนเจาภาพในการดําเนินการจัดคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนตาบอด 
จํานวน 405,000  บาท 
 15. คาใชจายโครงการศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน              
3,800,000 บาท 
 16.คาใชจายตามโครงการพัฒนาความเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรดวยเทคนิค STEM จํานวน 1,045,800  บาท   
 17. คาใชจายใหสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการยุวชนคนกลาคืนถ่ิน 
จํานวน 1,053,892  บาท  
 18.คาใชจายตามโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 516,600  บาท  
 19.คาใชจายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “ศาสตรพระราชา” จํานวน 4,057,200 บาท 
 20.ครุภัณฑสํานักงาน  รายการระบบผลิตไฟฟาจากโซลาเซลลและระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย จํานนวน 9,900,000  บาท  
 21.คาใชจายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศ
ดานกีฬา ดนตรีและศิลปะ จํานวน 2,990,500 บาท 
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 50 โรง  

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ,พนักงานธุรการ,นักการภารโรง) จํานวน 
33,886,200 บาท  
 2.คาปรับปรุงซอมแซมพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 
104,946,600  บาท  
 3. สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 123,870,000  บาท  
 4. สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทและตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 
263,818,200  บาท  
 5.คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 %  จํานวน  27,261,000  บาท 

 6.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ  จํานวน  31,829,900  บาท  
 7. คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน

สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต  จํานวน  10,613,400  บาท 
 8.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับครูผูดูแลนักเรียนประจําหอนอน  จํานวน 
40,097,100  บาท  
 9.คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,754,100  บาท  
 10. คาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซมยานพาหนะ จํานวน 
26,638,260 บาท  
 11. ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาทและครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลาน
บาทข้ึนไป จํานวน 105,906,200  บาท  
 12. คาตอบแทนวิทยากร/ครูผูสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 4,644,000  บาท  
 13. คาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   2,892,000  บาท 
 14. งบอุดหนุนท่ัวไป คาจัดการเรียนการสอน  คาอุปกรณการเรียนและคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน จํานวน  414,384,055  บาท 
 15. งบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 รายการ   ไดแก คาจัดการเรียนการ
สอน คาอุปกรณการเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน  133,161,855  บาท 
                16..คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห   จํานวน 6,441,540  บาท  

17.คาใชจายโครงการพัฒนาระบบเครือขายประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จํานวน   2,856,000  บาท 
 18.คาใชจายโครงการบริหารคุณภาพกลุมสถานศึกษา 8 กลุม ในสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จํานวน  7,528,840  บาท  
 19.คาใชจายตามโครงการพัฒนาความเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรดวยเทคนิค STEM จํานวน  3,393,780   บาท   
 20.คาใชจายใหสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการยุวชนคนกลาคืนถ่ิน 
จํานวน  2,353,500  บาท  
 21.คาใชจายตามโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน  617,400   บาท  
 22.คาใชจายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “ศาสตรพระราชา” จํานวน 4,733,400 บาท 
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 23.คาจางครูอัตราจางโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอรฟ 
จํานวน   6 เดือน จํานวน  378,000  บาท  
 24. คาใชจายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ จํานวน  1,059,800 บาท 
 25 .ครุภัณฑสํานักงาน  รายการระบบผลิตไฟฟาจากโซลาเซลลและระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย จํานนวน 5,400,000  บาท 
 26.คาใชจายตามโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศ
ดานกีฬา ดนตรีและศิลปะ จํานวน  4,317,120  บาท 
                 27. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน               
810,000  บาท  
                28. คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา จํานวน   810,000 บาท 
 29. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต จํานวน  2,046,000  บาท  
 30. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตชายแดนใตเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษใหพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว จํานวน  1,509,100  บาท 
 
โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภายใตเขตพ้ืนท่ี 225 แหง และโรงเรียนหนวยเบิก 157 แหง 

 1.คาใชจายในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม  จํานวน  1,050,000  บาท 
 2. คาจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน         
7,560,000 บาท  
 3.คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 รายการ ไดแก คาหนังสือเรียน  อุปกรณ        
การเรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 
839,829,985  บาท  
 2. งบอุดหนุนท่ัวไป คาจัดการเรียนการสอน  คาอุปกรณการเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน จํานวน  612,470,820   บาท 
 3. คาจัดการเรียนการสอนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน จํานวน 24,464,000 บาท  
 4. งบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 รายการ   ไดแก คาจัดการเรียนการสอน 
คาอุปกรณการเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน  249,861,555 บาท 
 5. คาจางเหมาบุคลากรดานกีฬาและบุคลากรสนับสนุนดานกีฬาของโรงเรียนโครงการสานฝนการ
กีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต   จํานวน  1,746,000  บาท 
 6. คาวัสดุการศึกษา สําหรับโรงเรียนโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ใต จํานวน  246,855  บาท  
 7.คาจางเหมาดานกีฬาและบุคลากรสนับสนุนดานกีฬา  จํานวน  1,746,000  บาท 
 8. ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต 
จํานวน 280,000 บาท 
 9. คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทางไปประชุมปฏิบัติการพัฒนานักเรียนตามแนวทางหลักสูตร
โลกและอวกาศโอลิมปกระดับนานาชาติ   จํานวน   286,000   บาท   
 10. คาใชจายในการจัดการแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน จํานวน  875,000  บาท 
 11. คาเชาท่ีดิน (วัดราง) จํานวน  2,040,871  บาท  
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 12..คาเชาท่ีดินสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน 1,590,041  บาท  
 13.คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบานแมสลิดหลวงวิทยา จํานวน  680,000 บาท  
 14.คาใชจายในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม จํานวน  3,090,000  บาท  
 15. คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จํานวน 671,500  บาท  
 16. คาอาหารพักนอนสําหรับโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนใหกับนักเรียนพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุด
และกอนหลังเปด-ปดภาคเรียนในภาค 2/2560 จํานวน  408,600 บาท  
 17.คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จฯ สมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
จํานวน 400,000 บาท  
 18. คาอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนภาค2/2560 ในพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุดและ
กอนหลังเปด-ปด ภาคเรียน  จํานวน   3,092,400  บาท 
 19. คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารีเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนท่ีมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จ                    
พระศรีนครรินทราบรมราชชนนี  จํานวน 397,988 บาท  
 20. คาใชจายในการเดินทางของคณะผูติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน จํานวน 580,000  บาท  
 21. คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคของผูเรียน จํานวน 
429,800 บาท  
 22. คาสิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลาน บาทข้ึนไป  จํานวน  343,749,000  บาท  
 23. รายการกอสรางอาคารเรียนท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาท จํานวน 86,495,500 บาท  
 24. คาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน  64,876,300  บาท  
 25. คากอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุดโทรม ราคาตอหนวย
ตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน  28,165,000  บาท 

 
กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุนในสวนกลาง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร :  เปนกลุมท่ีดูแลและพัฒนาระบบบริหารราชการ โดยกลุมพัฒนาระบบบริหารได
กําหนดกิจกรรมยอย 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหาร และกําหนดปริมาณงาน 1 ดานเพ่ือให
เปนไปตามกิจกรรมมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองมีกิจกรรมยอยดานพัฒนาระบบ
บริหาร ถาวิเคราะหจากตารางจะพบวา ตนทุนรวมของกิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารปงบประมาณ 2561  
มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 3,522,755.55  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 35.66 
(ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน 6,355,456.90 บาท ปงบประมาณ 2560  จํานวน 9,878,212.44  บาท)  
การดําเนินงานของกลุมพัฒนาระบบบริหารไดมีการ นํางบประมาณไปใชจายในกิจกรรมยอยดานพัฒนา            
ระบบบริหารดังนี้ 
  1.  คาใชจายในการจางเหมาบริการเพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน 5,634,190 บาท 
  2.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานวิเคราะหหลักสูตรและกําหนดรูปแบบการ
พัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 226,492 บาท 
  3.  คาใชจายในการจางเหมามหาวิทยาลัยเพ่ือออกขอสอบ ภาค ก.ความรู ความสามารถท่ัวไป
ฯ และภาค ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 72,000,000 บาท 
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  4.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล (HRMS) ระยะท่ี 6 จํานวน 414,761 บาท 
  5.  คาใชจายในการจางเหมามหาวิทยาลัยบูรพาจัดทําแบบทดสอบ จัดสอบ เพ่ือวัดความรู 
ความสามารถ (ภาค ข.) (ภาค ค.) ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1,824,000 บาท 
  6.  คาใชจายในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ พล
เรือนสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1,311,937 บาท 
  7.  คาใชจายในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน            
3,334,900 บาท 
 8.  คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ จํานวน 3,852,566 บาท 
 9.  คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณี
ท่ีมึความจําเปนพิเศษหรือเหตุพิเศษ จํานวน 4,312,277 บาท 
 10. คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2,654,270 บาท 
 11. คาใชจายในการสอบคัดเลือกขาราชการเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ภาค ก.สอบขอเขียน) จํานวน 274,750 บาท 
 12. คาใชจายกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ภาค ข.ประเมินศักยภาพ) จํานวน 531,650 บาท 
 13. คาใชจายกิจกรรมการสอบคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1,194,800 บาท 
 14. คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
8,201,540 บาท 
 15. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (หลังการบรรจุและแตงตั้ง) จํานวน 2,532,280 บาท 
 16. คาใชจายในการสรรหาและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาแนวใหม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระยะท่ี 3) จํานวน 3,197,520 บาท 
 17. คาใชจายในการประเมินผลงานทางวิชาการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให
มีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 20,010,568 บาท 
 18. คาใชจายในการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน/ปญหา อุปสรรค การเบิกจายเงินวิทยฐานะ 
และคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 3,371,200 บาท 
 19. คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด (หลักเกณฑ ว21/2560) จํานวน 1,486,400 บาท 
 20. คาใชจายในการจัดโครงการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา จํานวน  
1,187,849 บาท 
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 21. คาใชจายในการจัดทําขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
(ขอมูล 10 มิ.ย.) จํานวน 1,704,640 บาท 
 22. คาใชจายในการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนสามัญในสวนกลาง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรของกระทรวง) 
จํานวน 629,200 บาท 
 23. คาใชจายในการวิเคราะหหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน 
(ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) จํานวน 283,248 บาท 
 24. คาใชจายในการวิเคราะหและกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(1) และ 38 ค.(2) จํานวน 741,269 บาท 
 25. คาใชจายในการจัดทําแผนความตองการขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ขอมูลมาตรฐานวิชาเอก) จํานวน 2,642,480 บาท 
 26. คาใชจายในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 9,669,350 บาท 
 27. คาใชจายในการจัดทําโครงการพิจารณาสํานวนเรงดวนตามนโยบายแกไขปญหาทุจริตใน 
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 422,420 บาท 
 29. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผูนําดานเทคโนโลยีการศึกษา” ครั้งท่ี 1 
จํานวน 5 รุน จํานวน 2,858,539.50 บาท 
 30. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสิรมสรางความเขมแข็งการบังคับใชกฎหมายฯ 
จํานวน 2,903,043 บาท 
 
สํานักอํานวยการ  :  มีกิจกรรมยอย 6 กิจกรรมท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักอํานวยการ ซ่ึงในจํานวน
ดังกลาวจะมีกิจกรรมยอย  2  กิจกรรม ท่ีมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงไมถึงรอยละ 20  คือ กิจกรรมดาน
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ และกิจกรรมดานยานพาหนะ  จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบ สวนอีก          
4 กิจกรรม มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงเกินรอยละ 20  ดังนี้ 
 - กิจกรรมดานงานชวยอํานวยการ  โดยปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน  11,845,220.09 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 26.94  (ปงบประมาณ2561  มีตนทุนรวม จํานวน 
32,130,712.67 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 43,975,932.76 บาท) และดวยปริมาณงานของกิจกรรม
ดังกลาวปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  207 ครั้ง  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.14  
เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอย
ดานบริหารท่ัวไปลดลงรอยละ 33.05  งบประมาณสวนใหญใชเปนคาใชจายดังนี้ 

   1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1,730,344.30 บาท 
  2.  คาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 785,200 บาท 
  3.  คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 783,101.05 บาท 
  4.  คาใชจายในการจัดซ้ือหมึกพิมพ จํานวน 841,141 บาท 
  5.  คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
สํานักอํานวยการ จํานวน 496,820 บาท 
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  6.  คาใชจายในการจัดประชุมผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จํานวน 911,850 บาท 
  7.  คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1,867,339 บาท 
  8.  คาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมใหนักเรียนทํางานหารายไดในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน 
จํานวน 1,200,000 บาท 
  9.  คาใชจายในการจัดโครงการระบบการควบคุมภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จํานวน 1,038,000 บาท 

 - กิจกรรมยอยดานการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 43,685,677  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 57.34  บาท (ปงบประมาณ2561  มีตนทุนรวม จํานวน 
32,501,731.35 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 76,187,408.35 บาท) และดวยปริมาณงานของกิจกรรม
ดังกลาวปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 279  ครั้ง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 53.97  
เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตมากกวา จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของ
กิจกรรมยอยดานการประชาสัมพันธลดลงรอยละ 72.29 

 - กิจกรรมยอยดานอาคารสถานท่ี ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 2,966,680.73  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 31.70 บาท (ปงบประมาณ2561  มีตนทุนรวม 
จํานวน 12,234,087.61 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 9,357,406.88  บาท) และดวยปริมาณงานของ
กิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 192 เรื่อง  คิดเปนเพ่ิมข้ึน      
รอยละ 6.77  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา จึงมีผลใหตนทุนตอ
หนวยของกิจกรรมยอยดานอาคารสถานท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.36 งบประมาณสวนใหญใชเปนคาใชจายดังนี้ 
  1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการของกลุมออกแบบและกอสราง จํานวน 953,463 บาท 
  2.  คาใชจายในการซอมแซมอาคารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 1,551,542.50 บาท 
  3.  คาใชจายในการจางเหมาบริการอ่ืน ๆ เชน กําจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ดูแลบํารุงรักษา
ลิฟทโดยสาร รักษาความปลอดภัยอาคารสมานฉันท และอ่ืน ๆ จํานวน 961,384.40 บาท 
  4.  คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 273,797.98 บาท 
  5.  คาใชจายในการจัดจางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 232,622.78 บาท 
 
 - กิจกรรมยอยดานงานสารบรรณ ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 1,846,187.97  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 17.18 บาท (ปงบประมาณ2561  มีตนทุนรวม 
จํานวน 8,901,955.11 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 10,748,143.08  บาท) และดวยปริมาณงานของ
กิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 46,695 หนังสือเขา-ออก        
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.63  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา จึงมีผลให
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอยดานงานสารบรรณลดลงรอยละ 22.35 

  ในสวนของสํานักอํานวยการท่ีใชรหัสศูนยตนทุน (03) แลว ยังมีสํานักท่ีไมใชสํานักตาม
โครงสรางท่ีใชรหัสศูนยตนทุนเดียวกับสํานักอํานวยการ แตการใชจายจะใชรหัสกิจกรรมยอยเปนสวนแยกความ
ตางดังกลาว ซ่ึงจะมีสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ท่ีใชกิจกรรมยอยการสงเสริมกิจกรรมนักเรียน (รหัส 110) 
มากําหนดเปนภารกิจงานของสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เพ่ือใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย 
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และสํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จะใชกิจกรรมยอยการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(รหัส 108) มากําหนดเปนภาระงานของสํานัก
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยท้ัง 2 สํานักมีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย
ลดลง  ดังนี้ 
 -  กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มีตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน  10,680,983.57  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 
28.04 (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน 27,416,375.06 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 
38,097,358.63 บาท) และดวยปริมาณงานปงบประมาณ 2561ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 1 เรื่อง 
คิดเปนลดลงรอยละ 3.03  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา จึงมีผลให
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตลดลง 
รอยละ 25.79  งบประมาณสวนใหญนําไปใชในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสําหรับโรงเรียนและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีท่ีดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต   

 -  กิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักเรียน ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงกวา
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 34,191,073.72 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 40.55 และดวยปริมาณงาน
ปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 มีจํานวนเทาเดิม คือ 6 โครงการ ดังนั้นเม่ือตนทุนรวมลดลง         
แตปริมาณท่ีเปนตัวหารเทาเดิม  จึงทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนลดลงรอยละ 
40.55 ซ่ีงสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เปนสํานักท่ีดูแลนักเรียนและครูเปนสวนใหญในเรื่องการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยใชกระบวนการลูกเสือและกระบวนการหลากหลาย (ดนตรีนาฎศิลป) โครงการสภา
นักเรียน โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
  
สํานักการคลังและสินทรัพย  :  มีกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม โดยในปงบประมาณ 2561  กิจกรรมยอยท่ีมีตนทุน         
ตอหนวยลดลงเกินรอยละ 20 จํานวน 2 กิจกรรมยอย คือกิจกรรมดานการเงินการบัญชี (สวนกลางกับสวน
ภูมิภาค)  ลดลงรอยละ 38.15 และดานการพัสดุ (สวนกลางกับสวนภูมิภาค)  ลดลงรอยละ 23.59  และมี
จํานวน 1 กิจกรรมยอย ท่ีเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 20 คือ กิจกรรมยอยดานการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
และเครือขายขอมูลดานการเงินการคลัง  จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบ สวนอีก 2 กิจกรรมยอย มีตนทุน          
ตอหนวยเพ่ิมข้ึนเกินรอยละ 20 จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดทําแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากร
ดานการเงินการคลัง  โดยปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 880,234.60  บาท  
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.55  (ปงบประมาณ 2560 มีตนทุนรวม จํานวน 10,099,018.48 บาท ปงบประมาณ 2560 
จํานวน 9,218,783.88 บาท)  แตดวยปริมาณงานท่ีเปนตัวหารปงบประมาณ 2561  ลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 3 ครั้ง  คิดเปนลดลงรอยละ 75.00 เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ี
เพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยดานจัดทําแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรดานการเงิน
การคลัง เพ่ิมข้ึนรอยละ 338.19  และอีก 1 กิจรรมยอย คือ กิจกรรมดานงบประมาณ  โดยปงบประมาณ 
2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,247,015.10  บาท  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.25  
(ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 5,661,248.64 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 4,414,233.54 
บาท)  สวนปริมาณงานท่ีเปนตัวหารปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 
13,978,775,500 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 4.47  
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สํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ไดแก 

  1. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561  ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน  5,377,250.93 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 11.77 
และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560  จํานวน 187 แหง คิดเปนเพ่ิมข้ึน     
รอยละ 91.67  ซ่ึงปริมาณงานเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุน          
ตอหนวยกิจกรรมดานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลดลงรอยละ 53.97  สวนใหญใช
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายดังนี้ 
   1.1 คาใชจายในการจางพิมพ “รายงานผลการดําเนินงานการติดตามเพ่ือการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 500 เลม และ
รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560”  จํานวน 500 เลม จํานวน 223,000 บาท 
  1.2  คาใชจายในการดําเนินการประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือการดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ท่ีมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 248,487 บาท 
  1.3 คาใชจายในการดําเนินการประชุมปฏิบัติการคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาเนื้อหาขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และรูปเลมของรายงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จํานวน 167,400 บาท 
  1.4 คาใชจายในการดําเนินการประชุมสรุปผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู : Active Learning ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 239,190 บาท 
  1.5 คาใชจายในการติดตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ท่ีประสบปญหาผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (ต่ํา
กวา 3.00)  จํานวน 169,490 บาท 
  
 2.  กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมของสํานัก
บริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเปนสํานักท่ีไมไดกําหนดในโครงสราง ดังนั้นในการใชงบประมาณจึงใช
รหัสศูนยตนทุนภายใตสํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตกําหนดรหัสกิจกรรมยอยในการใช
เงินของ 2 สํานักเพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอน โดยเม่ือเปรียบเทียบตนทุนรวมป 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 11,175,150.20 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.94 แตดวยปริมาณของกิจกรรมดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 เทากัน คือ 2,358 แหง  เม่ือปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึน  จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมข้ึนเทากับ
ตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน  คือรอยละ 28.94  สวนใหญเปนคาใชจาย ดังนี้ 
  2.1 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทาง หลักสูตรการอบรมสรางความรูความ
เขาใจแกโรงเรียนรุนใหม และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 525,000 บาท 
  2.2 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑการบริหารจัดการคุณภาพและจัดทํา
คูมือฝกอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 874,000 บาท 
  2.3 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษเอกสารและจัดทําชุดฝกอบรมวิทยากร        
แกนหลักโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 347,490 บาท 
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 2.4 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฝกอบรมวิทยากรแกนหลักโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  จํานวน 957,000 บาท 
 2.5 คาใชจายในการประชุมพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา 
จํานวน 231,186 บาท 
 2.6 คาใชจายในการประชุมกําหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบการศึกษาเพ่ือสะทอนผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา จํานวน 209,576 บาท 
 2.7 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพ
มัธยมศึกษา จํานวน 244,377 บาท 
 2.8  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคูมือการใชระบบขอมูลสารสนเทศดาน
คุณภาพมัธยมศึกษา จํานวน 275,829 บาท 
 2.9 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจระบบสารสนเทศดานคุณภาพ
มัธยมศึกษา จํานวน 705,576.90 บาท 
 2.10 คาใชจายในการประชุมดําเนินการปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานผลการศึกษา 
ความคิดเห็นตอ(ราง) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
จํานวน 299,186 บาท 
 2.11 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลยุค 
ไทยแลนด 4.0 ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub) จํานวน 1,073,780 บาท 
 2.12 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมวิทยากรแกนนํา
ตามโครงการการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผูเรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 จํานวน 914,300 บาท 
 2.13 คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน 
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรในโครงการ Education Hub ทางดานวิชาการ ภาษา 
และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย ตามบันทึกความรวมมือ (MOU) ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
จํานวน 2,463,167.66 บาท 
 2.14 คาใชจายในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเตรียมการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
ณ ประเทศญี่ปุน จํานวน 560,696.22 บาท 
   
สํานักทดสอบทางการศึกษา :  มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
          1.  กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน โดยปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงกวา
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  50,189,575.57  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 28.19  แตดวยปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2561เพ่ิมจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 632,355  คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.34         
ซ่ึงปริมาณของกิจกรรมยอยเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตมากกวา  จึงมีผลทําใหตนทุน       
ตอหนวยของกิจกรรมยอยประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียนลดลงรอยละ 
35.48  สวนใหญเปนคาใชจาย ดังนี้ 
  1.1  คาใชจายในการจางพนักงานจางเหมา จํานวน 540,000 บาท 
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 1.2 คาใชจายในการจัดการสัมมนาเพ่ือสื่อสารสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินและการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 แกผูรับผิดชอบงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1,893,276.72 บาท 
 1.3 คาใชจายในการดําเนินโครงการสื่อสารและสรางความรูความเขาใจเกณฑการประเมินและ 
เสริมสรางศักยภาพดานการประเมินแกคณะกรรมการประเมินและผูรับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและ 
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2,759,855 บาท 
 1.4 คาใชจายในการพิมพคูมือและแบบประเมินคัดเลือกฯตามเกณฑประเมินแบบใหม รวมท้ังทํา 
แผนพับใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1,234,135 บาท 
 1.5  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแนวทางการหนุนเสริมการบริหารจัดการคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเตรียมความพรอมทีมท่ีปรึกษา IQA จํานวน 457,810.52 บาท 
 1.6 คาใชจายในการจัดประชุมประสานแผนการบูรณาการฯท้ังระดับสวนกลางเขตพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษา ประจําป 2561 จํานวน 1,404,312.55 บาท 
 1.7 คาใชจายในการใหทีมท่ีปรึกษา IQA ประจําภูมิภาค จํานวน 11 ทีม ลงพ้ืนท่ี 40 เขต และ 
200 เครือขาย จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 622,593 บาท 
 1.8  คาใชจายในการจัดโครงการคาราวานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1,470,702.60 บาท 
 1.9 คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จํานวน 939,280 บาท 
 1.10 คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะ
และมีความตองการพิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต) จํานวน 877,409.58 บาท 
 1.11 คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
ดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะและ 
มีความตองการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 และชายขอบ) จํานวน 720,333.25 บาท 
 1.12 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดกรอบโครงสรางปรบปรุงพัฒนาเครื่องมือวัดระดับ 
ความสามารถในการใชภาษาไทย (Thai Competency Test) สําหรับชาวตางประเทศ ป 2560 
จํานวน 621,828 บาท 
 1.13 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาดานการสอบ 
ดานคอมพิวเตอร (Computer-based Assessment) เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมิน PISA 
จํานวน 2,595,663 บาท 
 1.14 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝกทักษะการแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 2018 จํานวน 3 ครั้ง จํานวน 1,351,268.43 บาท 
 1.15 คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการ
อานและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และการรูเรื่องการอาน จํานวน 1,904,000 บาท 
 1.16 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 2018 เพ่ือบริการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จํานวน 3 ครั้ง 
จํานวน 1,722,698.95 บาท 
 1.17 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018 จํานวน 3 ครั้ง จํานวน 5,730,515 บาท 
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 1.18 คาใชจายในการประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียน 
รวมกับนานาชาติ ประจําป 2561 (PISA 2018) สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ระดับผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา จํานวน 1,578,383.41 บาท 
 1.19 คาใชจายในการจัดพิมพแบบฝกพัฒนาทักษะการแกปญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 
จํานวน 21,000 เลม จํานวน 2,749,950 บาท 
 1.20 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการสรางเครื่องมือมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 –  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รวม 5 ระยะ จํานวน 5,551,021.17 บาท 
 1.21  คาใชจายในการปฏิบัติการภาคสนามทดลองเครื่องมือประเมินระดับชั้นประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาตอนตน มี 4 ระยะ ระยะละ 5 สาย 6 ภูมิภาค จํานวน 1,111,710.44 บาท 
 1.22 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง(ขอสอบ) ระดับชั้นประถมศึกษาและ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รวม 5 ระยะ จํานวน 4,470,863.10 บาท 
 1.23 คาใชจายในการประชุมการตรวจสอบ/ปรับปรุง และจัดทําตนฉบับเครื่องมือประเมิน(ขอสอบ) 
ระดับชัน้ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 4 ระยะ จํานวน 1,077,153 บาท 
 1.24 คาใชจายในการจางเหมาวิเคราะหและประมวลผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานกลางฯ 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,500,000 บาท 
 1.25  คาใชจายในการประชุมชี้แจงการดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ระดับศูนยสอบ จํานวน 3,560,575 บาท 
 1.26 คาใชจายในการจางเหมาบริการดําเนินงานการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน 
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และการประเมินดานการอานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 48,500,000 บาท 
 1.27 คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและตรวจสอบขอสอบเพ่ือนําเขาคลังขอสอบ 
มาตรฐาน (Standardiae Item System : SIBS) จํานวน 24,000 ขอ จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 1,452,179.50 บาท 
 1.28 คาใชจายในการจางพิมพรายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ปการศึกษา 2560 
จํานวน 1,394,000 บาท 
 1.29 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในดานการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
และระดับนานาชาติ (PISA) มี 2 ระยะ จํานวน 2,548,608.10 บาท 
 1.30 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพของผูเรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปการศึกษา 2561 จํานวน 2,665,927.72 บาท 
 1.31 คาใชจายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนําทางไกลเพ่ือพัฒนามาตรฐานผูประเมิน 
คุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหมและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 จํานวน 2 รุน จํานวน 6,514,459.85 บาท 
 1.32 คาใชจายในการจัดพิมพเอกสารการสัมมนาฯ และขยายผลการสัมมนาฯ จํานวน 3 รายการ 
จํานวน 1,100,000 บาท 
 1.33 คาใชจายในการจัดการสัมมนา เรื่อง เปดศักราชใหมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
จํานวน 1,458,200 บาท 
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 2.  กิจกรรมยอยการใหบริการทางการศึกษาเทียบความรูและอ่ืน ๆ ปงบประมาณ 2561  มี
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยลดลงกวาปงบประมาณ 2560  โดยมีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  ลดลงกวา        
ป 2560  จํานวน 3,516,228.47 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 60.52  และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2560 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,000 รายการ  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.13            
ซ่ึงตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณของกิจกรรมยอยเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุน
ตอหนวยของกิจกรรมยอยการใหบริการทางการศึกษาเทียบความรูและอ่ืน ๆ ลดลงรอยละ 61.35   
  
สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน :  มีภารกิจท่ีกําหนดเปนกิจกรรมยอยท้ังหมด 6 กิจกรรม   
  1. กิจกรรมยอยพัฒนาความพรอมเว็บไซต เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงกวา
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  40,411,779.05 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 73.87 และจํานวนปริมาณกิจกรรม
ยอยปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 46  คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 575 ซ่ึงเม่ือ
ตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยพัฒนาความพรอมดานเว็ปไซตลดลงรอยละ 96.13 สาเหตุท่ีปริมาณกิจกรรมยอย
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากปงบประมาณ 2561 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือออกแบบ วิเคราะหและพัฒนาเว็บ
ไซด สพฐ.และ สทร. 
 2. กิจกรรมยอยพัฒนาครูและผูเรียนในการใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู  เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 107,269,307.93 บาท คิดเปนลดลง 
รอยละ 80.77  และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2561 ลดลงกวาป 2560 จํานวน 575  คน คิดเปนลดลง
รอยละ 59.22  ซ่ึงเม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารท่ีลดลง 
แตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยพัฒนาความพรอมดานเว็ปไซตลดลงรอยละ 52.84
สาเหตุท่ีปริมาณกิจกรรมยอยลดลงกวาปกอน เนื่องจากสวนใหญเปนการจัดประชุมและออกติดตาม 

3.  กิจกรรมยอยผลิตสื่ออิเลคทรอนิกสในการเรียนการสอนและคนควา เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560  จํานวน 152,659,575.13 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 
65.11 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2561 เพ่ิมข้ึนกวาป 2560 จํานวน 110 เรื่อง  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
196.43  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา 
จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยผลิตสื่ออิเลคทรอนิกสในการเรียนการสอนและคนควาลดลงรอยละ 
88.23 สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปงบประมาณ 2561 มึการตั้งศูนยทางไกลซ่ึงใชกิจกรรมยอย
เดียวกันกับ สทร. และ สทร.มีการรวบรวมสื่อ WBI จากเขตพ้ืนท่ี  จึงมีการจัดประชุมพิจารณาสื่อ  
 4. กิจกรรมยอยจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 22,830,158.26 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 69.28 และดวย
ปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 28,081 ชุด คิดเปนลดลง 
รอยละ 90.77  ซ่ึงเม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารลดลง
มากกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 232.76  สาเหตุท่ีปงบประมาณ 2561 ปริมาณ         
กิจกรรมยอยลดลง  เนื่องจากปงบประมาณ 2560 สทร.ไดรับโครงการ DLIT  แตในปงบประมาณ 2561 ไมได
รับมอบหมายโครงการดังกลาว  สวนใหญเปนคาใชจายดังนี้ 
   4.1 คาใชจายในการเชาพ้ืนท่ีสําหรับวางคอมพิวเตอรแมขายงานถายทอดสดผานระบบ
อินเทอรเน็ต จํานวน 750,000 บาท 
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 4.2 คาใชจายในการเชาสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบ Fiber optic จํานวน              
595,000 บาท 
 4.3 คาใชจายในการจางเหมาบํารุงรักษาระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซเพ่ือการ
บริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 4,320,000 บาท 
 4.4 คาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 1,470,000 บาท 
 4.5 คาใชจายในการจัดประชุมกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการจัดสรรคาเชาอินเทอรเน็ต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

 5. กิจกรรมยอยดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 16,484,487.42 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 6.20  แตปริมาณ 
กิจกรรมยอยไมมีท้ังในปงบประมาณ 2561 และ 2560 เนื่องจากไมไดจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร (งบลงทุน)          
จึงไมมีตนทุนตอหนวย   

6.  กิจกรรมยอยดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  
ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 26,738,598.12 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 81.55  ดวยจํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยป 2561 เทากับป 2560  คือ 1 ระบบ เม่ือตนทุนรวมลดลง  แตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปน
ตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็ปไซต ลดลงเทากับ
ตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ 81.55   

 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  มีภารกิจท่ีกําหนดเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม  ในจํานวน
ดังกลาวมีจํานวน 2 กิจกรรรม ท่ีมีการเพ่ิมลดไมเกินรอยละ 20 ไดแก กิจกรรมดานวิจัยและพัฒนานโยบายและ
สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  และกิจกรรมดานแผนงาน  จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให  สวนอีก 3 กิจกรรม 
เปนดังนี้ 
             1. กิจกรรมยอยการจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและเครือขายสารสนเทศ เปรียบเทียบ 
มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 464,610.17 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน 
รอยละ  1.97  แตปริมาณกิจกรรมยอยไมมีท้ังในปงบประมาณ 2560 และ 2561 จึงไมมีการคํานวณตนทุน          
ตอหนวย  สวนใหญใชจายเปนงบดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.1 คาใชจายในการจางดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร
การศึกษาปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,594,300 บาท 
 1.2 คาใชจายในการเชาพ้ืนท่ีของเอกชนสําหรับวางเครื่องแมขายและอุปกรณระบบฐานขอมูลเพ่ือ
การบริหารการศึกษา จํานวน 1,375,000 บาท 
 1.3  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการประมวลผลสรุปรายงานขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา             
ปการศึกษา 2560 จํานวน 270,742 บาท 
 1.4 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา จํานวน 371,387 บาท 
 1.5 คาใชจายในการจางบํารุงรักษาครุภัณฑหองควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร อาคาร สพฐ.5 ชั้น 8 
จํานวน 250,000 บาท 
 1.6 คาใชจายในการประชุมกําหนดรางขอบเขตของงาน TOR การจางท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่ือบูรณาการขอมูลและสรางหลักประกันการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป จํานวน 126,060 บาท 
 1.7 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศสําหรับหองเรียนเคลื่อนท่ี 
หองเรียนสาขา จํานวน 170,171.75 บาท 
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 1.8 คาใชจายในการประชุมคณะทํางานแกปญหานักเรียนท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือ 
ไมมีสัญชาติไทยและนักเรียนแขวนลอย จํานวน 217,560 บาท 
 1.9 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการประมวลผลสรุปรายงานขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 151,622 บาท 
 

  2.  กิจกรรมการวิเทศสัมพันธและการประสานความรวมมือทางการศึกษา  เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน  3,115,128.60 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
15.26  จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลกลงกวาปงบประมาณ 2560  จํานวน 1  เรื่อง          
คิดเปนลดลงรอยละ 4  ดังนั้นเม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารลดลงใน
สัดสวนท่ีนอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานวิเทศสัมพันธและการประสานความรวมมือ
ทางการศึกษา เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.06  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญใชในการดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 คาใชจายในการปฐมนิเทศผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับ 
จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุน จํานวน 200,990 บาท 
 2.2 คาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษา รัฐวิสคอนซิน ป 2561 
จํานวน 348,200 บาท 
 2.3  คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ป 2561 
จํานวน 214,789 บาท 
 2.4 คาใชจายในการดูงานและกิจกรรมตาง ๆ ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยม 
จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุน จํานวน 271,308 บาท 
 2.5  คาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกสําหรับ
การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน จํานวน 166,822 บาท 
 2.6  คาใชจายในการดูงานและกิจกรรมตาง ๆภายใตโครงการแลกเปลี่ยนผูบริหารครูและบุคลากร 
ทางการศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุน จํานวน 251,408 บาท 
 2.7 คาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษา โทรอนโต แคนาดา 
จํานวน 282,000 บาท 

3. กิจกรรมจัดทําขอเสนอการจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561  ลดลงกวาปงบประมาณ 2560  จํานวน 17,388,502.13 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 
42.19 และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน             
293  แหง   คิดเปนลดลงรอยละ 0.96  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสดัสวนท่ีมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลง
ในสัดสวนท่ีนอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานจัดทําขอเสนอการจัดต้ังจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป 2561  ลดลงรอยละ 41.63  
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ :  มีกิจกรรมยอย 6 กิจกรรม  ในจํานวนดังกลาวมี 4  กิจกรรม ท่ีมีตนทุน
ตอหนวยลดลงเกินรอยละ 20  ดังนี้ 

 1.  กิจกรรมยอยการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ :  ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 245,462.07 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 0.55 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม 
จํานวน 44,177,926.20 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 44,363,388.26  บาท) และปริมาณงานของ
กิจกรรมยอยดังกลาวในปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 19 โครงการ คิดเปน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 70.37  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณงานท่ีเปนตัวหารท่ีเพ่ิมข้ึน
มากกวา  จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการลดลงรอยละ 41.63   
 2. กิจกรรมยอยโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม : ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 4,681,247.07 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 57.77 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุน
รวม จํานวน 3,421,874.85 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 8,103,121.92 บาท) ดวยจํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยป 2561 เทากับป 2560  คือ 3 โครงการ  เม่ือตนทุนรวมลดลง  แตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ี
เปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมลดลงเทากับ
ตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ 57.77 
 3. กิจกรรมยอยการจัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาส : ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม 
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560  จํานวน  2,739,388.45 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.23  (ปงบประมาณ 
2561 มีตนทุนรวม จํานวน 29,510,464.65  บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 26,771,076.20 บาท) 
และปริมาณงานของกิจกรรมยอยดังกลาวในปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน               
4  โครงการ คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 80  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณงานท่ีเปน
ตัวหารท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการจัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาสลดลง       
รอยละ 38.76    

 4. กิจกรรมยอยปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  1,957,857.78  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 83.23 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุน
รวม จํานวน  394,533.90  บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน  2,352,391.67 บาท) ) ดวยจํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยป 2561 เทากับป 2560  คือ 4 โครงการ  เม่ือตนทุนรวมลดลง  แตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ี
เปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลงเทากับ
ตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ 83.23 
  ท้ัง  4  กิจกรรมยอย สํานักบริหารการศึกษาพิเศษไดมีการนํางบประมาณไปใชจายตามภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
  1.คาใชจายในการจัดประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวน/สอบสวนทางวินัยฯ 
โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร  จํานวน 645,150  บาท 
  2.คาใชจายจัดประชุมปรับปรุงคูมือคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบระบบการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง  ณ โรงแรมกานตมณี พาเลซ จํานวน 272,000  บาท  
  3. คาใชจายประชุมการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลของ สศศ. จํานวน 132,800  บาท  
  4. คาใชจายในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีฯ 
จํานวน 322,800  บาท  
  5. คาใชจายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานศูนยการเรียนสําหรับเด็ก
เจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล  จํานวน 303,200  บาท  
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  6. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ สศศ. จํานวน  
588,850 บาท  
 7. คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
จํานวน 973,024  บาท  
 8. คาใชจายโครงการขับเคลื่อนระบบการใหบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ  
บริการฯ จํานวน 542,900  บาท  
 9. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศหนวยบริการของศูนยการศึกษาพิเศษ 
จํานวน 329,000  บาท  
 10. คาใชจายจัดประชุมวิพากษคูมือเลือกสถานศึกษาตนแบบระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง จํานวน 1,125,680  บาท  
 11. คาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ตาม
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จํานวน 1,066,380  บาท  
 12. คาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูหอนอนในสถานศึกษา  จํานวน 
2,040,400  บาท  
 13. คาใชจายโครงการปองกันภัยคุกคามตามมาตรฐานเว็บไซดท่ีทุกคนเขาถึง จํานวน  
2,697,300 บาท  
 14. คาใชจายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 2,708,900  บาท 
 15. คาใชจายจัดประชุมโครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพสูการเปนมืออาชีพดานการจัด
การศึกษา จํานวน 2,670,550 บาท 
 16. คาใชจายจัดประชุมสรุปการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค จํานวน 568,200  บาท  
 17. คาใชจายจัดประชุมโครงการปองกันภัยคุมคามทางคอมพิวเตอรและยกระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานเว็บไซดท่ีทุกคนเขาถึง จํานวน 2,897,700  บาท  
 18. คาใชจายจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัยศึกษา 
จํานวน 850,800  บาท  
 19. คาใชจายจัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารสื่อ 60 พรรษา จํานวน           
385,600  บาท 
 20. คาใชจายจัดประชุมปฏิบัติการการรายงานผลการรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน 
181,600  บาท 
 21. คาใชจายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานหนวยบริการ
ศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 255,400  บาท  
 22. คาใชจายจัดประชุมเพ่ือวางกรอบและวางแผนจัดทําเครื่องมือการวิจัยแบบคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา จํานวน 526,940 บาท  
 23. คาใชจายจัดประชุมโครงการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ จํานวน 702,400 บาท  
 24.คาใชจายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการ จํานวน 944,800  บาท  
 25. คาใชจายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงานอาชีพและให
ความรูในเรื่องระบบแนะแนว จํานวน 890,520 บาท  
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 26. คาใชจายจัดอบรมการจัดองคความรูดานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐของ
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวน 684,100 บาท 
 27. คาใชจายจัดอบรมตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐใหกับสถานศึกษา 
จํานวน 817,500  บาท  
 28. คาใชจายประชุมโครงการอบรมครูผูชวย เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู จํานวน 1,510,700  บาท  

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา : มีกิจกรรมยอย 6 กิจกรรมท่ีมีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย 
เพ่ิมข้ึน/ลดลงเกินรอยละ 20  เปนดังนี้ 

1.กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 ลดลง
มากกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 2,753,730.67 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 15.07 จํานวนปริมาณกิจกรรม
ยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 85 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 60.28           
เม่ือตนทุนรวมมีสัดสวนลดลงนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลงมากกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารเพ่ิมข้ึนรอยละ 113.85  สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลง
เนื่องจากไดรับงบประมาณลดลงและบางกิจกรรมถูกระงับจึงไมไดดําเนินการ   ซ่ึงงบประมาณท่ีใชไปสวนใหญ
เปนคาใชจายดังนี้ 

    1.1 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 267,000 บาท 
 1.2 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐของคณะอนกุรรมการ 
ครั้งท่ี 8/61 จํานวน 310,000 บาท 
 1.3  คาใชจายในการจางเหมาบริการ 2 ราย จํานวน 360,000 บาท 
 1.4  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการรางกรอบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนในฝน 
จํานวน 507,000 บาท 
 1.5 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะหแนวทางขับเคลื่อน การดําเนินงานในโครงการ
โรงเรียนในฝน จํานวน 283,000 บาท 
 1.6 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคูมือแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนในฝน 
ครั้งท่ี 2 จํานวน 222,000 บาท 
 1.7 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางกรอบวิจัยยุวทูตความดี จํานวน 299,600 บาท 

 
2. กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน มีตนทุนรวมปงบประมาณ 

2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 34,630,417.07  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 66.14 จํานวน
ปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 171 ครั้ง  คิดเปนลดลงรอย
ละ 76.68  เม่ือตนทุนรวมมีสัดสวนลดลงนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลงแตมากกวา  จึงสงผลให
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนรอยละ 45.21  
สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลง เนื่องจากไดรับงบประมาณลดลงและโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต
ยายไปกลุมงานอ่ืน  โดยงบประมาณท่ีใชไปสวนใหญเปนคาใชจายในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ           
คายเยาวชนรักษพงไพรและคาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและออกแบบการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับการเรียนรูอยางสรางสรรค  
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3. กิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมคุณธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา มีตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 704,666.03 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.33  
จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 37 ครั้ง  คิดเปนลดลง
รอยละ 67.27  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาปริมาณงานกิจกรรมยอยท่ีลดลงมากกวา ดังนั้น
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมคุณธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาจึงเพ่ิมข้ึน         
รอยละ 227.95  สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลง เนื่องจากปรับลดงาน/โครงการใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ  

4. กิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมการวิจัยทางการศึกษา มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 ลดลง กวา
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 5,111,136.77 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 38.26 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 19 ครั้ง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 76.00  เม่ือ
ตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมการวิจัยทางการศึกษาลดลงรอยละ 64.92  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากปงบประมาณ 2561 สวนกลางเปนผูดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมวิจัยและสงเสริมการวิจัยทาง
การศึกษาเอง ไมไดโอนให สพท.ดําเนินการ  

5. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  8,501,966.28 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 14.29 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 62 ครั้ง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 39.74 เม่ือตนทุน 
รวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูลดลงรอยละ 38.66  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ปงบประมาณ 2561  ไดรับโอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริตจากกลุมงานอ่ืนมาดําเนินการ          
ซ่ึงงบประมาณท่ีใชไปสวนใหญเปนคาใชจายดังนี้ 
 5.1  คาใชจายในการประชุมเตรียมความพรอมกอนเดินทางไปแขงขัน ITMO 2017 และการ
ประชุมจัดการความรูผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จํานวน 151,500 บาท 

 5.2  คาใชจายในการประชุมเตรียมความพรอมกอนเดินทางไปแขงขัน ITMO 2017 และการ
ประชุมจัดการความรูผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จํานวน 232,000 บาท 
 5.3  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดฉบับแบบทดสอบฉบับสมบูรณและจัดเฉลยแนวคิด
แบบทดสอบการแขงขันวิชาการ จํานวน 427,000 บาท 
 5.4 คาใชจายในการประชุมพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรการแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติรอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 327,300 บาท 
 5.5 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดฉบับแบบทดสอบฉบับสมบูรณและจัดเฉลยแนวคิด
แบบทดสอบการแขงขันวิชาการ จํานวน 325,400 บาท 
 5.6  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการสรางแบบทดสอบการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 67 จํานวน 436,520 บาท 
 5.7 คาใชจายในการพิมพแบบทดสอบท่ีใชในการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 
พ.ศ.2561 รอบสอง ระดับประเทศ (38 ศูนยสอบ) จํานวน 367,800 บาท 
 5.8  คาใชจายในการติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน 
กระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง จํานวน 411,010 บาท 
 5.9 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือคายอบรมเขมทางวิชาการเพ่ิมพูนประสบการณ 
และตอยอดการคัดเลือกผูแทนนักเรียนไทยไปแขงขัน จํานวน 417,340 บาท 
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 5.10 คาใชจายในการประชุมตรวจสอบ บันทึกคะแนน ประมวลผลการแขงขันและวิเคราะหผล
การแขงขัน จํานวน 999,150 บาท 
 5.11 คาใชจายสําหรับคายอบรมเขมทางวิชาการเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร ตอยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 
พ.ศ.2561 จํานวน 3,121,350 บาท 
 5.12 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการสรางแบบทดสอบการแขงขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ จํานวน 436,520 บาท 
 5.13 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพิจารณาและจัดฉบับแบบทดสอบ และวิเคราะหผลและ
รายงานผลการประกวดงานศิลปหัตถกรรม จํานวน 1,436,500 บาท 
 5.14 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางแบบทดสอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน         
ครั้งท่ี 67 จํานวน 622,100 บาท 
 5.15 คาใชจายในการประชุมเสริมสรางศักยภาพและเทคนิควิธีการ จัดกิจกรรมเรียนรู
คณิตศาสตรสําหรับครูผูสอนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 346,900 บาท 
 5.16 คาใชจายในการอบรมเขมเสริมประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา จํานวน 638,260 บาท 
 5.17 คาใชจายในการอบรมเขมเสริมประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา จํานวน 418,900 บาท 
 5.18 คาใชจายอบรมเขมเสริมประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 1,181,440 บาท 
 5.19 คาใชจายจัดคายอบรมคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จํานวน 614,700 บาท 
 5.20 คาใชจายในการเตรียมความพรอมผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน IJSO 2017 จํานวน 
247,830 บาท 
 5.21 คาใชจายในการอบรมเขมวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และคัดเลือกผูแทน
ประเทศไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก ระหวางประเทศ (IJSO 2018) จํานวน 877,920 บาท 
 5.22 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูสูความเปนเลิศผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จํานวน 1,059,760 บาท 
 5.23 คาใชจายในการอบรมวิทยากรแกนนําเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูคณิตศาสตรและแก
โจทยปญหาครูผูสอนคณิตศาสตรโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 7,395,600 บาท 

6. กิจกรรมยอยการบริหารและโครงการพิเศษ มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวา
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  7,200,182 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 34.19 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 160 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 61.78 เม่ือตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลงแตมากกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวย 
กิจกรรมยอยการบริหารและโครงการพิเศษเพ่ิมข้ึนรอยละ 251.06  สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลง เนื่องจากมี          
บางกิจกรรมถูกระงับจึงไมไดดําเนินการ ซ่ึงงบประมาณท่ีใชไปสวนใหญเปนคาใชจายดังนี้ 
 6.1  คาใชจายในการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐแนวคิดใหม จํานวน 208,400 บาท 
 6.2 คาใชจายในการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรแนวคิดใหมเปนตัวแทน
ระดับประเทศไปประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐแนวคิดใหม จํานวน 618,070 บาท 
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 6.3  คาใชจายในการจางพิมพเอกสาร เผยแพรผลงานการประกวดภาพวาดจินตนาการ 
จํานวน 198,485 บาท 
 6.4  คาใชจายในการอบรมและแขงขันรอบคัดเลือกหุนยนต ยุวชน ส.ส.ท.-สพฐ. 
จํานวน 425,200 บาท 
 6.5 คาใชจายในการแขงขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินนอย สพฐ. ประจําป 2561 
จํานวน 299,685 บาท 
 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ :  เปนสํานักตามโครงสราง ซ่ึงมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม        
ซ่ึงท้ัง 2 กิจกรรม มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนเกินรอยละ 20 ดังนี้ 

 1. กิจกรรมยอยดานบริหารบุคคล โดยในปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน  30,500,167.74  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 21.91  มีปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 
2561   เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ  2560 จํานวน 3,955 คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.88 เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน
ในสัดสวนท่ีมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดาน
บริหารบุคคลเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.85  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการเรียกบรรจุขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทําใหมีบุคลากรเพ่ิมข้ึนในป 2561  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญใชเปนคาใชจายดังนี้ 
 1.1 คาใชจายในการจางเหมาบริการเพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน 5,634,190 บาท 
 1.2 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานวิเคราะหหลักสูตรและกําหนดรูปแบบการ
พัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 226,492 บาท 
 1.3  คาใชจายในการจางเหมามหาวิทยาลัยเพ่ือออกขอสอบ ภาค ก.ความรู ความสามารถท่ัวไปฯ 
และภาค ข. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 72,000,000 บาท 
 1.4 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
บุคคล (HRMS) ระยะท่ี 6 จํานวน 414,761 บาท 
 1.5 คาใชจายในการจางเหมามหาวิทยาลัยบูรพาจัดทําแบบทดสอบ จัดสอบ เพ่ือวัดความรู 
ความสามารถ (ภาค ข.) (ภาค ค.) ในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1,824,000 บาท 
 1.6 คาใชจายในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ           
พลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1,311,937 บาท 
 1.7 คาใชจายในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 3,334,900 บาท 
 1.8 คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ จํานวน 3,852,566 บาท 
 1.9 คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณี
ท่ีมึความจําเปนพิเศษหรือเหตุพิเศษ จํานวน 4,312,277 บาท 
 1.10 คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2,654,270 บาท 
 1.11 คาใชจายในการสอบคัดเลือกขาราชการเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ภาค ก.สอบขอเขียน) จํานวน 274,750 บาท 



25 
 
 1.12 คาใชจายกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ภาค ข.ประเมินศักยภาพ) จํานวน 531,650 บาท 
 1.13 คาใชจายกิจกรรมการสอบคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1,194,800 บาท 
 1.14 คาใชจายในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
8,201,540 บาท 
 1.15 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (หลังการบรรจุและแตงตั้ง) จํานวน 2,532,280 บาท 
 1.16 คาใชจายในการสรรหาและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาแนวใหม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระยะท่ี 3) จํานวน 3,197,520 บาท 
 1.17 คาใชจายในการประเมินผลงานทางวิชาการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 20,010,568 บาท 
 1.18 คาใชจายในการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน/ปญหา อุปสรรค การเบิกจายเงินวิทยฐานะ 
และคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 3,371,200 บาท 
 1.19 คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด (หลักเกณฑ ว21/2560) จํานวน 1,486,400 บาท 
 1.20 คาใชจายในการจัดโครงการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา จํานวน  
1,187,849 บาท 
 1.21 คาใชจายในการจัดทําขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
(ขอมูล 10 มิ.ย.) จํานวน 1,704,640 บาท 
 1.22 คาใชจายในการวิเคราะหและกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(1) และ 38 ค.(2) จํานวน 741,269 บาท 
 1.23  คาใชจายในการจัดทําแผนความตองการขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ขอมูลมาตรฐานวิชาเอก) จํานวน 2,642,480 บาท 
 1.24 คาใชจายในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 9,669,350 บาท 
 1.25 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผูนําดานเทคโนโลยีการศึกษา” ครั้งท่ี 1 
จํานวน 5 รุน จํานวน 2,858,539.50 บาท 
 1.26 คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสิรมสรางความเขมแข็งการบังคับใชกฎหมาย 
จํานวน 2,903,043 บาท 
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 2. กิจกรรมยอยดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด   โดยในปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  3,049,727.70  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.29  มีปริมาณงาน
กิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ  2560 จํานวน 21 เรื่อง คิดเปนลดลงรอยละ 5.57 
เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยดานวินัยและความรับผิดทางละเมิดเพ่ิมข้ึนรอยละ 37.97   

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : เปนสํานักท่ีไมใชตามโครงสราง โดยในการเบิกจาย
จะใชศูนยตนทุนรวมกับสํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ (2000400011) และไดกําหนดกิจกรรม
ยอยเพ่ือแยกการใชจายของ 2 สํานักใหตางกัน เพ่ือจะไดสามารถเก็บขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําบัญชีตนทุนได โดย
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดรหัสกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ 2561 
มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 60,162,247.15 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 42.15  มี
ปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561  ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 563,716 ชม./คน          
คิดเปนลดลงรอยละ 20.24  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงแตนอยกวา 
จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลงรอยละ 27.46  โดยมีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี้ 
  1.  คาใชจายในการประชุมหนวยพัฒนาผูเสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 214,102 บาท 
  2.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเหมาะสมราคาคาลงทะเบียนหลักสูตร
อบรมและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร จํานวน 119,030 บาท 
  3.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและคัดเลือกหลักสูตร จํานวน 228,422 บาท 
  4.  คาใชจายในการประชุมประเมินความเหมาะสมราคาคาลงทะเบียนหลักสูตรอบรม 
จํานวน 319,600 บาท 
  5.  คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรและเตรียมการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน 450,800 บาท 
  6.  คาใชจายในการอบรมสัมมนารวมกันของขาราชการบรรจุใหมท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ จํานวน 627,090 บาท 
  7.  คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ศึกษานิเทศก จํานวน 6,528,420 บาท 
  8.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ท้ัง 5 หนวยพัฒนา จํานวน 218,600 บาท 
  9.  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําหนังสือ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 15 พ.ศ.2561 
จํานวน 248,800 บาท 
  10. คาใชจายในการจัดทําโลรางวัล ปก เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ จํานวน 233,450 บาท 
  11. คาใชจายในการจัดทําหนังสือครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 15 พ.ศ.2561 จํานวน 8,000 เลม 
จํานวน 980,000 บาท 
  12. คาใชจายในการจัดพิธีมอบรางวัลผูเขารับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 15 พ.ศ.2561 
จํานวน 122,600 บาท 
  13. คาใชจายท่ีใชในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สวนท่ี 3 ระยะท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูพบกลุม รุนท่ี 1 จํานวน 403,470 บาท 
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  14. คาใชจายท่ีใชในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สวนท่ี 3 ระยะท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรูพบกลุม รุนท่ี 2 จํานวน 1,803,350 บาท 
  15. คาใชจายในการจัดโครงการจัดการเรียนรู (Active Learning) เพ่ือยกคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต (จชต.) สูคุณภาพไทยแลนด 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตรพระราชา” 
จํานวน 3,973,179 บาท 
 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา : เปนสํานักตามโครงสราง ซ่ึงมีกิจกรรมยอย 5 กิจกรรมยอย ซ่ึงตอมา
ไดมีสํานักเกิดใหมไมไดอยูในโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชรหัสศูนยตนุทน (12) ของสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาคือ สถาบันภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมงานสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน กิจกรรมงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบ กิจกรรมงานวิจัยและ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แตกําหนดรหัสกิจกรรมยอย แยกจากสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือเปนการแยกขอมูลในระบบ GFMIS เพ่ือมิใหเกิดการซํ้าซอน และในปงบประมาณ 2556 ไดมีการ
ประกาศสํานัก/หนวยงานเทียบเทาสํานักใหมอีก 3 สํานัก ไดแก 

1. สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ มี 4 กิจกรรมยอย คือ การสงเสริมการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  การสงเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา  การสงเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ   การนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ 

2. หนวยศึกษาเทศก (ชื่อเดิมศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  
มี 1 กิจกรรมยอย คือ  สงเสริมสนับสนุนการนิเทศ เรงรัดพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน มี 2 กิจกรรมยอย คือ สงเสริมและ
พัฒนาระบบคุมครอง/ชวยเหลือนักเรียน   และสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งระบบชวยเหลือนักเรียน และ
ในปงบประมาณ 2560 มีหนวยงานท่ีต้ังข้ึนภายใน สพฐ.(สวนกลาง) อีก 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร  (ชื่อเดิมศูนยบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค)  
มี 1 กิจกรรมยอย คือกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค 

สําหรับปงบประมาณ 2561 จะทําการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยของสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ หนวย
ศึกษานิเทศก ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน และศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรตาม
กิจกรรมยอยท่ีมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงเกินกวารอยละ 20 ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  สําหรับ
กิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลงไมเกินกวารอยละ 20  จะไมทําการวิเคราะหให  ซ่ึงไดแก  สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา มีจํานวน 3  กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมยอยการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีตนทุน
ตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.06  กิจกรรมยอยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาจีนฯ  มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.19   และกิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน 11.20  ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือ 
เด็กนักเรียน มี 1 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ  15.50  และศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร มี 1 กิจกรรมยอย คือ 
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจฬุาภรณ  มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.71    
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จากตารางจะทําการวิเคราะหกิจกรรมยอย 10 กิจกรรมท่ีมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงเกินกวา
รอยละ 20  ดังนี้ 

สํานักวิขาการและมาตรฐานการศึกษา  มี 2 กิจกรรมยอย คือ 
1. กิจกรรมการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู เปรียบเทียบ

ตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 27,386,430.81 บาท  คิดเปนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 26.26  จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560  จํานวน         
44 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 10.95  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ี
ลดลงแตนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
พัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 41.78   โดยสวนใหญมีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

  1.1 คาใชจายในการซอมบานกระจกหนาตางผนังและชองแสง ชั้น 4,5 จํานวน               
143,186.44 บาท 
 1.2  คาใชจายในการซอมแซมสถานท่ีปฏิบัติงานสถาบันภาษาอังกฤษ จํานวน 190,000 บาท 
 1.3  คาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา  จํานวน 180,000 บาท 
 1.4 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ รุนท่ี 3 ครั้งท่ี 3 “พลเมือง 
ประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนศึกษา และสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” จํานวน 183,600 บาท 
 1.5  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร เรื่อง “การเรียนรูประวัติศาสตรท่ีกาวขาม 
ความเกลียดชังกับความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก” จํานวน 236,000 บาท 
 1.6 คาใชจายในการจัดพิมพหนังสือ “ประวัติศาสตรรวมรากอาคเนย” จํานวน 10,000 เลม 
จํานวน 1,940,000 บาท 
 1.7  คาใชจายจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา จํานวน 180,000 บาท 
 1.8 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทํารางตนฉบับสื่อการเรียนรูภาษาอาหรับและภาษา
มลายู จํานวน 473,670 บาท 

 1.9 คาใชจายจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา จํานวน 792,000 บาท 
 1.10 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพ่ือสรางความเขาใจเรื่อง การนํา
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปสูการปฏิบัติครั้งท่ี 1 จํานวน 
4,152,462.76 บาท 
 1.11 คาใชจายในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในหนวยงาน 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จํานวน 284,500 บาท 
 1.12 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในสังคมไทยปจจุบัน จํานวน 476,475 บาท 
 1.13 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางสงเสริมและพัฒนาการกีฬา สพฐ. 
จํานวน 185,000 บาท 
 1.14 คาใชจายในการพิมพหนังสือและเผยแพร “ชุดกิจกรรมเรียนรูระดับประถมศึกษา เรื่อง 
รูรับ : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” จํานวน 28,500 เลม จํานวน 2,479,500 บาท 
 



29 
 
 1.15 คาใชจายจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา จํานวน 846,000 บาท 
 1.16 คาใชจายในการจัดพิมพหนังสืออานเพ่ิมเติม กลุมสาระฯสังคม จํานวน 2,898,000 บาท 
 1.17 คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหผลและเขียนรายงานวิจัยตามโครงการวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21  จํานวน 341,187 บาท 
 1.18 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาแนวปฎิบัติการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 313,093 บาท 
 1.19 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําและพัฒนาแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนและ
คูมือนายทะเบียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 720,368 บาท 
 1.20 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและทบทวนแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
และคูมือนายทะเบียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 260,716 บาท 
 1.21 คาใชจายในการจางพิมพโปสเตอร ประชาสัมพันธ การรับสมัคร นักเรียนโครงการหองเรียน
กีฬาปการศึกษา 2561 จํานวน 34,000 แผน จํานวน 221,000 บาท 
 1.22 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรแนวทางการสรางความปลอดภัย         
ทางน้ําสําหรับนักเรียน จํานวน 264,274 บาท 

 2.กิจกรรมยอยการการสงเสริมนิสัยรักการอาน  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึน 
จากปงบประมาณ 2560 จํานวน 4,727,056.11 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  41.19  จํานวนปริมาณกิจกรรม
ยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560  จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 3.95  เม่ือตนทุน
รวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลงแตนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยการการสงเสริมนิสัยรักการอานเพ่ิมข้ึนรอยละ  46.99  โดยสวนใหญมีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 
 2.1 คาใชจายในการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุด      
มีชีวิต จํานวน 154,793 บาท 
 2.2 คาใชจายในการจัดทําวารสารวิชาการ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 15 ป สพฐ. ฉบับท่ี 3 เพ่ิมเติม 
จํานวน 892,000 บาท 
 2.3 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือพระราชนิพนธ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 150,467 บาท 
 2.4 คาใชจายในการจัดทําขอสอบเพ่ือนําไปใชในการแขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย 
สําหรับเยาวชนฯ ครั้งท่ี 24 ประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 142,290 บาท 
 2.5 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดชุดขอสอบและแนวทางการพัฒนาขอสอบเพ่ือนําไปใช
ในการสอบแขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 126,208 บาท 
 2.6 คาใชจายในการจัดพิมพเอกสารแนวทางกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยใชหนังสือพระราช
นิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จํานวน 1,085,000 บาท 
 2.7 จายเงินรางวัลใหแกผูชนะการประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561 (73 ราย) จางทํา
ตนฉบับและออกแบบรูปเลมหนังสือผลการดําเนินงาน จํานวน 730,000 บาท 
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    สถาบันภาษาอังกฤษ  มีกิจกรรมยอย 3  กิจกรรม ซ่ึงมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลง 
เกินกวารอยละ 20 ดังนี้ 
 1. กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2560 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  33,831,527.79  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 35.22  ดวยจํานวน
ปริมาณกิจกรรมยอยป 2561 เทากับป 2560  คือ  47 ครั้ง  เม่ือตนทุนรวมลดลงแตจํานวนปริมาณกิจกรรม
ยอยท่ีเปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
ลดลงเทากับตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ 35.22 
 2. กิจกรรมยอยงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบ  เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน  40,230.24 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.60  
จํานวนปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ2560 จํานวน 1 ครั้ง คิดเปน
ลดลงรอยละ 50  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาปริมาณงานท่ีลดลงแตมากกวา จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบเพ่ิมข้ึนรอยละ 105.19   
 3. กิจกรรมยอยงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : เปรียบเทียบตนทุน
รวมปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน  7,664,582.32 บาท  คิดเปนลดลงรอยละ  
59.00  ดวยจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2561 เทากับป 2560  คือ  20 ครั้ง  เม่ือตนทุนรวมลดลงแตจํานวน
ปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยงานวิจัยและพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษลดลงเทากับตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ 59.00 
 จากกิจกรรมยอยท่ี 1 -3   ของสถาบันภาษาอังกฤษ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหแก ครูและนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียนไดยกระดับเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมี         
การนํางบประมาณไปใชจายดังนี้ 
 1.  คาใชจายในการจางเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในกลุมสถาบันภาษาอังกฤษ 
จํานวน 828,000 บาท 
 2.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจแผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล จํานวน 
1,145,658  บาท 
 3.  คาใชจายในการจัดทําตนฉบับและสําเนาแผนดีวีดีเสียงสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน          
1 แผน และสําเนาแผนดีวีดีเสียง จํานวน 22,100 แผน พรอมสกรีนภาพปกลงบนแผน จํานวน 900,000 บาท 
 4.  คาใชจายในการจางทํากระเปาใสเอกสาร โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 184,350 บาท 
 5.  คาใชจายในการอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันของ 
นักเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  3,083,001  บาท 
 6. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดฝกอบรมและเตรียมความพรอมวิทยากรแกน
นําโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา รุนท่ี 1 จํานวน 300,050 บาท 
 7. คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจคูมือครูพระราชทานและแผนการ
สอนโรงเรียนวังไกลกังวล ครั้งท่ี 2 จํานวน 127,661 บาท 
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 8. คาใชจายในการจางทําตนฉบับและสําเนาแผนดีวีดีเสียง สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ภาคเรียนท่ี 2  จํานวน 900,000 บาท 
 9. คาใชจายในการประชุมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา รุนท่ี 1 จุดอบรมท่ี 5 จํานวน 508,050 บาท 
 10. คาใชจายในการจางเหมาวาดภาพ 4 สี ประกอบคูมือพระราชทานและแผนการสอนโรงเรียน 
วังไกลกังวล ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 200,000 บาท 
 11.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษแบบเขม สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 535,145 บาท 
 12. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมคณะกรรมการประเมินความพรอม
โรงเรียนท่ีแจงความจํานงขอเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 275,502 บาท 

 สํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับ มีกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ในจํานวนดังกลาว มี 1 กิจกรรมยอย คือ 
กิจกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ไมมีการเปรียบเทียบขอมูล 
เนื่องจากปงบประมาณ 2561 ไมมีการใชกิจกรรมยอยดังกลาว  สวนอีก 3 กิจกรรมยอยมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนและ
ลดลงเกินกวารอยละ 20 ดังนี้ 
   1.  กิจกรรมยอยการสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 2,239,100.30 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 16.23 จํานวนปริมาณ
ของกิจกรรมยอยดังกลาวปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 30 ครั้ง คิดเปนลดลง
รอยละ 41.10 เม่ือจํานวนปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมยอยการเสริมสรางการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมข้ึนรอยละ 42.22 

2.  กิจกรรมยอยการสงเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษา : เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 35,184,765.38 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
51.75 และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมยอยดังกลาวปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 8 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 12.12  เม่ือตนทุนเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณงานท่ี
เปนตัวหารลดลงแตนอยกวา จึงสงผลใหกิจกรรมยอยการสงเสริมการจัดการศึกษาประถมศึกษาเพ่ิมข้ึนรอยละ 
72.68   
   3.  กิจกรรมยอยการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ : เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 4,505,599.16 บาท คิดเปลดลงรอยละ 76.94  
ดวยจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2561 เทากับป 2560  คือ  23 ครั้ง  เม่ือตนทุนรวมลดลงแตจํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการนิเทศติดตามการบริหาร         
จัดการศึกษาภาคบังคับลดลงเทากับตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ  76.94 

  จากกิจกรรมยอยท้ัง  3 กิจกรรมของสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับ  ปงบประมาณ 2561            
มีปริมาณงานลดลงจากปงบประมาณ 2560 เนื่องจากงบประมาณบางสวนนําไปสนับสนุนโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ท้ังนี้ท้ัง 3 กิจกรรม ไดมีการนําไปใชจาย ดังนี้ 
  1.  คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางฯ จํานวน 265,800 บาท 

2.  คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางฯ จํานวน 1,388,600 บาท 
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  3. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน                   
“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ปงบประมาณ 2561 จํานวน 235,200 บาท 
  4. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ปงบประมาณ 2561 จํานวน 995,000 บาท 
  5. คาใชจายในการจางเหมาบริการ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
จํานวน 180,000 บาท 
  6. คาใชจายในการจัดพิมพกลองบานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 2,000 กลอง 
จํานวน 3,200,000 บาท 
  7. คาใชจายในการอบรมสรางความเขมแข็งศึกษานิเทศก ท่ีรับผิดชอบโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีผลการประเมินโรงเรียน
รับตราพระราชทานต่ํากวาเกณฑ จํานวน 430,950 บาท 
  8. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนเครือขายและการพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรหลักโรงเรยีนเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา จํานวน 314,200 บาท 
  9. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก และครูผูสอนโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา
คุณภาพประถมศึกษา จํานวน 1,200,000 บาท 
  10. คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพ
ประถมศึกษา ปการศึกษา 2561 จํานวน 910,000 บาท 
  11. คาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร  จํานวน 900,000 บาท 
  12. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวิพากษและจัดทํารูปแบบเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณปฐมวัย  จํานวน                
1,476,105 บาท 
  13 .คาใชจายในการปฏิบัติการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชสื่อ 60 พรรษาฯ 
จํานวน 1,353,200 บาท 
  14. คาใชจายในการจัดพิมพสื่อ 60 พรรษา และแผนการจัดประสบการณระดับปฐมวัยรวมกับ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จํานวน 10,000,000 บาท 

  หนวยศึกษานิเทศก (ชื่อเดิมศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) เปน
ศูนยท่ีจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการเบิกจายจะใชศูนยตนทุนรวมกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตจะแยกกิจกรรมยอยตางจากกัน เพ่ือใหทราบถึงการใชจายของศูนยโดย
ศูนยดังกลาวมี 1 กิจรรมยอย คือ กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการนิเทศ เรงรัดพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2560 
จํานวน 27,509,343.08 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 71.90 และดวยปริมาณของกิจกรรมยอยดังกลาวท่ีดูแล
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 225 เขต ท้ังปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 เทาเดิม จึงสงผลใหตนทุน 
ตอหนวยของกิจกรรมสงเสริมการนิเทศ เรงรัดพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 71.90 เทากับตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน  สวนใหญใชจายเปนดังนี้ 

 1.คาใชจายในการประชุม จํานวน 20,097,702 บาท 
 2.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 603,278  บาท 
 3. คาใชจายในการจางเหมาบุคลากรภายนอยก จํานวน 576,000 บาท 
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ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉกชน.) :  เปนศูนยท่ีจัดตั้งตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการเบิกจายจะใชศูนยตนทุนรวมกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตการเบิกจายจะแยกการใชจายโดยกําหนดรหัสกิจกรรมยอยแยกจากกัน 
เพ่ือใหทราบถึงการใชจายของศูนยเพ่ือนํามาจัดทําบัญชีตนทุน โดยศูนยดังกลาวมี 2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรม
ยอยสงเสริมและพัฒนาระบบการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  50,869,352.71 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 66.34 จํานวน
ปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2561 เพ่ิมจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 200 ครั้ง  คิดเปนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 1.24  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงสงผลใหตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมยอยสงเสริมและพัฒนาระบบการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนลดลงรอยละ 66.75  
สวนอีก 1 กิจกรรมยอย คือกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน            
มีตนทุนตอหนวยลดลงไมเกินรอยละ 20  จึงไมไดเปรียบเทียบ  สวนใหญมีการใชจายเปนคาใชจายดังนี้ 

 1.  คาใชจายจางเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็ก
นักเรียนจํานวน 4,500,000 บาท 
 2.  คาใชจายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพผูปฏิบัติงานเจาหนาท่ีศูนยเฉพาะ
กิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน จํานวน 234,000 บาท 
 3.  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการในการเตรียมความพรอมการลงทะเบียนการเขาสอบ การแกไข 
ปญหาระหวางการทดสอบ และการประเมิน ครั้งท่ี 2 จํานวน 234,000 บาท 
 4.  คาใชจายในการประชุมกรอบการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก เพ่ือทําหนาท่ี
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 206,605 บาท 
 5.  คาใชจายในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จํานวน 435,646 บาท 
 6.  คาใชจายในการจัดประชุมปรับเกณฑการคัดเลือกสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต 
ประจําป 2561 จํานวน 326,985.30 บาท 
 7.  คาใชจายในการคัดเลือกสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561 จํานวน 324,000 บาท 
 8.  คาใชจายในการติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เชิงประจักษ จํานวน 824,000 บาท 
 9.  คาใชจายในการตัดสินสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิตประจําป 2561 
จํานวน 1,020,900 บาท 
 10. คาใชจายในการประชุมพิจารณาคัดเลือกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน
ดีเดนประจําป 2560 จํานวน 183,587.70 บาท 
 11. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการความรวมมือพัฒนาเครือขายโรงเรียนคุมครองเด็ก 
ประจําป 2561 จํานวน 1,121,160 บาท 
 12. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการเครือขายคนทํางานดานเด็ก จํานวน 1,500,000 บาท 
 13. คาใชจายโครงการถอดบทเรียนการดําเนินงานคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนรายกรณี 
(ยกรางแนวปฏิบัติ และเรื่องเลา) จํานวน 550,340.60 บาท 
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 14. คาใชจายโครงการถอดบทเรียนการดําเนินงานคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนรายกรณี 
(วิพากษ เสนอแนะ แกไข) จํานวน 175,000 บาท 
 15. คาใชจายโครงการ TO BE NUMBER ONE จํานวน 14,500,000 บาท 
 16. คาใชจายในการอบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค จํานวน 764,500 บาท 
 17. คาใชจายโครงการคัดกรอง เฝาระวัง ติดตามชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง เสพ คา 
จํานวน 1,727,820 บาท 

ศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร (ชื่อเดิมศูนยบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ         
ราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนใหมภายในสวนกลางปงบประมาณ 
2560  มีกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จากการเปรียบเทียบ
ปงบประมาณ 2561 กับมีงบประมาณ 2560  มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 20  จึงไมไดเปรียบเทียบ
สวนใหญใชเปนคาใชจาย ดังนี้ 

1. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน  765,022  บาท 

2.การจัดจางนักวิชาการและจัดจางเจาหนาท่ีปฏิบัติงานศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร จํานวน 
1,170,000  บาท  

3. การจางครูปฏิบัติหนาท่ีทดแทนขาราชการชวยราชการของศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร 
จํานวน 189,000  บาท  

4. คาใชจายในการพัฒนาครูสอนคอมพิวเตอร และครูสอนภาษาญี่ปุน จํานวน 605,400 บาท 
5. คาใชจายในการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร จํานวน 801,400  บาท 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีกิจกรรมยอย 7 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมยอยดาน
อํานวยการ  ดานบริหารบุคคล  ดานนโยบายและแผน  ดานการสงเสริมการจัดการศึกษา  ดานนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ดานการสงเสริมสถานศึกษาเอกชนและดานการตรวจสอบภายในระดับ
โรงเรียน   สวนดานการเงินและบัญชี และดานการพัสดุ (จัดซ้ือจัดจาง) ไดนําไปรวมกับกิจกรรมยอยของ
หนวยงานสนับสนุน (สคส.)  ซ่ึงท้ัง  7  กิจกรรมยอย  มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยท่ีมีตนทุนตอหนวย  
เพ่ิมข้ึนเกินกวารอยละ 20  เพียง 1  กิจกรรม  คือ กิจกรรมดานการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน มีตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 390,986,716.89 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 49.40 
มีจํานวนปริมาณงานปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน  3,105 โรง  คิดเปนลดลง     
รอยละ 84.56  เม่ือตนทุนรวมมีสัดสวนลดลงนอยกวาปริมาณงานท่ีลดลงมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนรอยละ 227.70 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนวยงานในภูมิภาคท่ีรับผิดชอบมากถึง           
548 แหง ดังนั้น การจัดเก็บขอมูลในสวนของปริมาณงานท้ังของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 แหงและ
โรงเรียนในสังกัดอีก 295 ศูนยตนทุน บางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนบาง แตในสวนของคาใชจายท่ีมีผลกับการ
จัดทําบัญชีตนทุน เปนขอมูลท่ีเกิดการใชจายจริงของหนวยเบิกตาง ๆ ซ่ึงการใชจายเงินเปนไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สวนกลาง) จัดสรรให เพ่ือนําไปสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการขับเคลื่อน เพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
และประโยชนสูงสุดตอนักเรียนท่ีเปนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 225 แหง  
 1. คาจางเหมาบุคลากรดานกีฬาและบุคลากรสนับสนุนดานกีฬาของโรงเรียนโครงการสานฝนการ
กีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต   จํานวน 180,000  บาท 
 2. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน               
44,826,830 บาท  
 3. คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา จํานวน                 
42,714,000 บาท  
 4. คาจางเหมาดานกีฬาและบุคลากรสนับสนุนดานกีฬา  จํานวน 180,000  บาท  
 5. คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 16,227,000  บาท  
 6. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต จํานวน 43,419,000  บาท  
 7. คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาทและตั้งแต 1 ลานบาท      
ข้ึนไปและคาท่ีดินสิ่งกอสรางตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 286,354,300  บาท  
 8. คากอสรางอาคารท่ีพักศูนยครูใต จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 47,253,200  บาท 
 9. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตชายแดนใตเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษใหพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว จํานวน 39,977,760 บาท 
 10. คาใชจายในโครงการเรียนรูพหุวัฒนธรรมเสริมเสรางความเปนผูนํา พัฒนาทักษะกีฬาตอยอด
สูความเปนเลิศ จํานวน 2,703,915  บาท  
 11.คาจางเหมาบุคลากรดานกีฬาและบุคลากรสนับสนุนดานกีฬาของโรงเรียนโครงการสานฝน
การกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต   จํานวน 21,912,000  บาท 
 12. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน               
44,826,830 บาท  
 13.คาวัสดุการศึกษา สําหรับโรงเรียนโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ใต จํานวน 4,030,978 บาท  
 14. คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา จํานวน           
2,538,000  บาท 
 15. คาจางเหมาดานกีฬาและบุคลากรสนับสนุนดานกีฬา  จํานวน  19,404,000  บาท  
 16. คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน   837,000 บาท 
 17. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนใต จํานวน  5,223,000  บาท  
 18. สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยเกินกวา 10 ลานบาท จํานวน 101,649,000  บาท  
 19. ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต 
จํานวน 560,000  บาท  
 20. คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาทและตั้งแต 1 ลานบาท      
ข้ึนไปและคาท่ีดินสิ่งกอสรางตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน  12,450,000  บาท  
 21. คากอสรางอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษใหกับโรงเรียน จํานวน 5 แหง                  
20,900,500  บาท  
 22. คาใชจายในการนํานักเรียนครูและเจาหนาท่ีโครงการสานฝนรวมแขงขันกีฬาสานสัมพันธ 
จํานวน 890,000  บาท  
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 23. คาตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงปฏิบัติหนาท่ีฝกระเบียบวินัยใหแกนักเรียนในโครงการสานฝนการกีฬา
สูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต จํานวน 1,188,000  บาท  
 24.คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตชายแดนใตเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษใหพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว จํานวน  4,476,000 บาท 
 25. คาใชจายในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะกีฬาเบื้องตน สําหรับผูท่ีสนใจเขาเรียนใน
โครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาชายแดนใต  จํานวน 433,720 บาท 
 26. คาจางเหมาบุคลากรดานกีฬาใหกับโรงเรียนท่ีเปดหองเรียนพิเศษในโครงการสานฝนการกีฬา
สูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต  จํานวน 1,267,500  บาท  

27. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
ตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จํานวน 54,900,000 บาท 

28. คาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ครุภัณฑการศึกษา
และครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 142,477,280 บาท 

29. คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยและ
โครงการนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จํานวน 18,050,000 บาท 

30. คาใชจายโครงการบานนักวิทยาศาสตรประเทศไทย จํานวน 25,780,900 บาท 
 31. คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุด ทรุดโทรมสําหรับโรงเรียนใน
สังกัดราตาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 11,794,500  บาท  
 32. รายการกอสรางโรงอาหาร 260 ท่ีนั่ง ของโรงเรียนแจคอนวิทยา จํานวน 3,415,500  บาท 
 33. สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวย 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน  9,404,900  บาท 
 34. คากอสรางอาคารเรียน 212 ล/57-ข โรงเรียนบานบางเทา  จํานวน 9,562,800  บาท 
 35. คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ โรงเรียนวัดพระงาม จ.
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,010,500  บาท  
 36. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารรูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 109,700,000  บาท 
 37. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน              
49,890,000 บาท  
 38. คาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 1,631,000  บาท  
                 39.คาใชจายเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได ในโรงเรียนประถมศึกษานํารอง จํานวน           
3,200,000 บาท  
 40. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ตอเนื่อง จํานวน 42,014,700 บาท  
  41. คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา เพ่ือติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟาประปา จํานวน 263,960,150  บาท  
 42. คาตอบแทนจางครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6,539,400  บาท  
 43. คาใชจายในการสัมมนาผอ.กลุมการเงินของ สพท. จํานวน 768,000 บาท 
 44. คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑผลงานของนักเรียน จํานวน 
673,400  บาท  
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 45. คาใชจายในการประเมิน PISA 2018 จํานวน 9,395,000 บาท  
 46. คาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน              
8,130,000  บาท 
 47. คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียนผูมีความสามารถ
ดานดนตรีและนาฏศิลป จํานวนด 1,135,000  บาท 
 48. คาใชจายโครงการหองเรียนกีฬาสําหรับชุดกีฬา พัฒนาบุคลากร จัดทําวิดิทัศน  วัสดุเครื่อง
นอนและคลินิกพิเศษ จํานวน 2,960,560  บาท 
 49. คาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 350,800  บาท  
 50.คาตอบแทนจางครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,410,500  บาท  
 51. คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑผลงานของนักเรียน จํานวน 
444,900 บาท  
 52. คาใชจายโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน จํานวน 839,300  บาท  
 53. คาใชจายในการประเมิน PISA 2018 จํานวน 3,340,000 บาท  
 54. คาใชจายในการลงทะเบียนและคาพาหนะผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาครูดวยหลักสูตร        
“ผูนําในตัวฉัน”   จํานวน 7,424,000  บาท 
 55. คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
จํานวน 278,932,500  บาท  
 56. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 18,300,000  บาท  
 57. คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน  55,608,795  บาท  
 58. คาใชจายในการจัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน จํานวน            
366,740 บาท 
 59. คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 1,200,000  บาท  
 60. คาเชาท่ีดิน (วัดราง) จํานวน 14,628,834  บาท  
 61. คาใชจายในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยงและคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง ผอ.สพท.  
จํานวน 1,554,770  บาท  
 62. คาพาหนะเดินทางในการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning จํานวน 313,030  บาท 
 63. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน          
508,200  บาท  
 64. คาใชจายสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา 
จํานวน 14,071,100  บาท  
 65. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
จํานวน 1,216,960  บาท  



38 
 
 66. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน  54,900,000  บาท 
 67. คาตอบแทนครูวิทย-คณิต จํานวน  278,932,500 บาท 
 68. คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการนิเทศและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแบบ  Active 
Learning  จํานวน 2,737,380 บาท  
 69. การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3,403,300  บาท  
 70. คาใชจายอุดหนุนทุนการศึกษาตอปริญญาตรีสําหรับครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ 
จํานวน 500,000  บาท  
 71. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ตอเนื่อง จํานวน 7,144,200  บาท 
 72. คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
จํานวน 11,182,500 บาท  
 73. คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทางไปประชุมปฏิบัติการพัฒนานักเรียนตามแนวทางหลักสูตร
โลกและอวกาศโอลิมปกระดับนานาชาติ   จํานวน 166,500  บาท   
 74. คาใชจายในการจัดการแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน จํานวน 6,070,000  บาท  
 75. คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน  17,849,355  บาท 
 76. คาใชจายในการแขงขันฟุตซอลลีก นักเรียน สพฐ. จํานวน 2,015,000  บาท 
 77. คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2561 จํานวน  486,500  บาท  
 78. คาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤตใหโรงเรียนโครงการ
หองเรียนกีฬา  จํานวน 2,646,000  บาท  
 79. คาใชจายในการดําเนินการซอมแซมระบบกลองโทรทัศนวงจรปดตามโครงการ Safe Zone 
School (CCTV) จํานวน 14,043,001  บาท  
 80. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
จํานวน 3,157,648  บาท  
 81. คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤติ 8,180 อัตรา จํานวน 
157,626,000  บาท  
 82. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 42,000,000  บาท  
 83. คาจัดประชุมโครงการจดัการเรียนรูแบบ Active Learning จํานวน 435,100  บาท  
 84. คาพาหนะเดินทางเขารวมประชุมการพัฒนาครูตามโครงการจัดการเรียนรู แบบ Active 
Learning  จํานวน  1,834,300  บาท  
 85. คาครุภัณฑการศึกษาราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท จํานวน 22 รายการและครุภัณฑ
ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป และครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จํานวน 102 คัน  จํานวน             
265,776,680 บาท  
 86. คาตอบแทนครู วิทย-คณิต จํานวน  11,182,500 บาท  
 87. คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการนิเทศและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแบบ  Active 
Learning จํานวน  327,840 บาท  
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 88. การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน  1,056,200  บาท  
 89. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมงใหแกนักเรียน จํานวน  4,440,000  บาท  
 90. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใหแกโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ จํานวน 7 
อัตรา จํานวน  793,800  บาท  
 91. คาใชจายประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน     
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ จํานวน 512,500 บาท  
 92. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 6,960,000 บาท  
 93. คาใชจายในการดําเนินงานโรงเรียนดวยรักและหวงใยในพระราชนูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จํานวน 3,300,000  บาท  
 94.คาใชจายในการดําเนินงานกลุมโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จํานวน 8,920,000  บาท  
 95. คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการดอยตุงและคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพดานดนตรี ศิลปะและกีฬาประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน              
9,701,080  บาท  
 96. คาตอบแทนจางครูตางชาติโรงเรียนพระราชทานทับละมุ จํานวน 300,000  บาท  
 97. คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จํานวน 1,340,420  บาท  
 98. คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จํานวน 3,455,000 บาท  
 99. คาอาหารพักนอนสําหรับโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนใหกับนักเรียนพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุด
และกอนหลังเปด-ปดภาคเรียนในภาค 2/2560 จํานวน 3,864,420 บาท  
 100. คาใชจายในการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน  5,317,453  บาท  
 101. คาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศนซอมแซมอาคารเรียนเพ่ือเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     จํานวน 1,671,100  บาท  
 102. คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จฯ สมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
จํานวน 1,000,000  บาท  
 103. คาใชจายในการจัดประชุม กพฐ.สัญจร วันท่ี 6 – 8 ธค.60 จํานวน 1,323,550  บาท 
 104. คาใชจายในการจัดภูมิทัศนตกแตงอาคารสถานท่ีเตรียมรับเสด็จและคาใชจายในการประชุม
วิชาการนิทรรศการฯ จํานวน 300,000 บาท  
 105. คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน             
3,294,000 บาท  
 106. คาอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนภาค2/2560 ในพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุดและ
กอนหลังเปด-ปด ภาคเรียน  จํานวน  52,573,500  บาท 
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 107. คาใชจายในการดําเนินงานกลุมโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จํานวน 950,000 บาท  
 108. คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการดอยตุงและคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพดานดนตรี ศิลปะและกีฬาประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน            
1,000,000  บาท  
 109. คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จํานวน 460,000 บาท  
 110. คาอาหารพักนอนสําหรับโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนใหกับนักเรียนพ้ืนท่ียากลําบากในชวง
วันหยุดและกอนหลังเปด-ปดภาคเรียนในภาค 2/2560 จํานวน  3,174,300 บาท  
 111. คาใชจายในการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน  3,847,980  บาท  
 112. คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และ ผอ.กลุมนโยบายและแผนท่ัวประเทศ 
จํานวน 1,609,800  บาท  
 113. คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จฯ สมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
จํานวน 400,000 บาท  
 114. คาใชจายในการจัดภูมิทัศนตกแตงอาคารสถานท่ีเตรียมรับเสด็จและคาใชจายในการประชุม
วิชาการนิทรรศการฯ จํานวน  150,000 บาท  
 115. คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน             
756,000  บาท  
 116. คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬารณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี เสด็จเยี่ยมแพทย พอ.สว. และราษฎร จังหวัดสุรินทร  จํานวน 710,000  บาท  
 117. คาอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนภาค2/2560 ในพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุดและ
กอนหลังเปด-ปด ภาคเรียน  จํานวน   39,854,700  บาท 
 118. คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคของผูเรียน จํานวน 
350,000  บาท  
 119. คาตอบแทนธุรการโรงเรียนนักการภารโรง Labboy และครูดูแลนักเรียนพักนอน จํานวน 
1,658,134,800  บาท  
             120. คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการสังกัด สพท. ระยะเวลา 4 เดือน จํานวน 106 อัตรา เปนเงิน            
3,477,600  บาท  
 121. สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาท ข้ึนไป จํานวน  96,369,800  บาท  
 122. คากอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางชํารุดทรุดโทรม 
จํานวน 96,734,500 บาท  
 123. คาครุภัณฑสําหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีสูงถ่ินทุรกันดาร  จํานวน 20,475,000  บาท   
 124. คาใชจายในการจัดอบรม พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก  จํานวน 1,403,492 บาท  
 125. คาใชจายสําหรับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ จํานวน 5,045,512 บาท  
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 126. คาใชจายในการดําเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของ สพท. จํานวน              
47,900,500  บาท 
 127. คาใชจายในการดําเนินการมหกรรมการศึกษา “ เปดโลกกวางสูเสนทางแหงอนาคต” เพ่ือ
เปนแนวทางใหกับนักเรียนในการตัดสินใจเพ่ือศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จํานวน 7,300,000  บาท  

128. คาใชจายสําหรับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ จํานวน 5,007,536 บาท 
 129. คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติสําหรับนักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุน จํานวน 2,000,000 บาท 
 130. คาใชจายใหกับโรงเรียนเปนเจาภาพจัดประชุมโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของกลุมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ  จํานวน 3,370,000  บาท  
 131. คาใชจายใหกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
จํานวน 4,400,000  บาท  

132. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน  จํานวน 84,000,000 บาท 
 133. สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 1,428,108,800 บาท 
 134. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน 42,000,000  บาท  
 135. คาใชจายในการบริหารสํานักงานคาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 84,000,000  บาท  
 136. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. จํานวน 6 เดือน เปนเงิน 7,144,200  บาท  
 137. รายการกอสรางอาคารเรียนท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาท จํานวน              
371,440,800 บาท  
 138. ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และเกินกวา 1 ลานบาท จํานวน            
32,516,800 บาท  
 139. คาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 799,586,900 บาท  
 140. คากอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุดโทรม ราคาตอ
หนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 34,152,900  บาท  
 141. คากอสรางอาคารเรียนในเขตแผนดินไหว จังหวัดระนอง จํานวน 16,779,200  บาท  
 142. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา จํานวน 1,334,850  บาท  
 143. คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา เพ่ือติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟา จํานวน  27,215,700  บาท 

144. คาใชจายงบอุดหนุนท่ัวไป ในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จํานวน 90,132,000  บาท  

145. คาครุภัณฑราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลาน  และเกินกวา 1 ลานบาท และสิ่งกอสรางราคาตอ
หนวยต่ํากวา 10 ลาน  จํานวน 20,739,600  บาท  

146. คาจางครูดูแลนักเรียนประจําหอพักนอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 
2,835,000 บาท 

147. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  จํานวน 1,450,000 บาท 
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148. คาครุภัณฑการศึกษาและครุภัณฑวิทยาศาสตรราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 
7,000,000 บาท 

149 . คาใชจายในการแขงขันฟสิกส จํานวน 450,000  บาท  
150. คาใชจายในการพัฒนานักเรียนสูมาตรฐานสากล จํานวน 2,382,000 บาท   
151. คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน   2,700,000   บาท  
152. คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปน

โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน 3,750,000 บาท  
153. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว จํานวน 628,400  บาท  
154. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนและกิจกรรมเสริมวิชาการตาม

แผนปฏิบัติการประจาํป พ.ศ.2561 จํานวน 900,000  บาท  
155. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  จํานวน  39,942,000 บาท  
156. คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยในเชตพัฒนาพิเศษชายแดนใต 

จํานวน 963,500  บาท 
157. คาบริหารจัดการใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใตและคาใชจาย

ในการซอมแซมโรงเรียนเรียน  จํานวน 6,134,900  บาท  
158. คาใชจายภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน          

8,000,000 บาท 
 159. คาใชจายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน จํานวน 
8,000,000 บาท  
 160. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา  จํานวน 106,402,000 บาท  
 161. คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 15,941,277 บาท  
 162. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จํานวน 108,054,000  บาท  
 163. คาใชจายในการจัดทัศนศึกษานําคณะนักเรียนและครูผูดูแลเขาชมนิทรรศการงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  จํานวน         
2,830,000 บาท  
 164. คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
และความตองการของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต จํานวน 15,520,000 บาท  
 165. คาใชจายในการนําคณะนักเรียนพรอมครูผูดูแลจากสถานศึกษาในสังกัดเขาชมนิทรรศการ
งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9 จํานวน  283,000 บาท  
 166. คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 200,000 บาท 
 167. คาใชจายในการดําเนินการในภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต 
จํานวน 13,201,700 บาท  
 168. คาจัดทําปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้งและติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต จํานวน 387,200  บาท  
 169. คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต จํานวน 16,227,000 บาท  
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 170. คาใชจายดําเนินการภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต  จํานวน 
62,000,000 บาท  
 171. คาบริหารจัดการจิตอาสา จํานวน 213,700  บาท 

172. คาบริหารจัดการใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใตและคาใชจาย
ในการซอมแซมโรงเรียนเรียน  จํานวน 4,880,000   บาท  

173. คาใชจายภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน          
8,000,000 บาท 
                 174. คาใชจายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน 
จํานวน 2,500,000 บาท  
 175. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา  จํานวน 10,906,000 บาท  
 176. คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 816,900 บาท  
 177. คาใชจายในโครงการอบรมคายวิทยาศาสตรอากาศยานและแขงขันอากาศยานปกหมุน “ 
หนูนอยจาวเวหาชายแดนใต” จํานวน 1,887,000  บาท  
 178. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จํานวน  11,016,000  บาท 
 179. คาใชจายในการดําเนินโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต พ.ศ.2561 จํานวน 11,150,000 บาท 
 180. คาใชจายในการจัดทัศนศึกษานําคณะนักเรียนและครูผูดูแลเขาชมนิทรรศการงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  จํานวน         
1,589,000  บาท  
 181.คาจัดทําปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้งและติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเขารวม
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต จํานวน  276,600  บาท 
 182. คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต จํานวน  837,000 บาท 
 183. คาใชจายเขารวมงานมหกรรม EDUCA ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จํานวน 2,143,980 บาท  
 184 . คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน 1,890,000 บาท  
 185. คาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 573,098,000 บาท  
 186. คาใชจายเขารวมงานมหกรรม EDUCA ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จํานวน 525,980  บาท  
 187. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน  2,170,000 บาท 
 188 . คาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 73,408,600 บาท  
 189. คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 รายการ ไดแก คาหนังสือเรียน  อุปกรณ        
การเรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 
6,941,758,400 บาท  
 190. งบอุดหนุนท่ัวไป คาจัดการเรียนการสอน  คาอุปกรณการเรียนและคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน จํานวน 4,959,720,885 บาท  
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 191. คาจัดการเรียนการสอนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน จํานวน 869,236,000 บาท  
 192. งบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 รายการ   ไดแก คาจัดการเรียนการ
สอน คาอุปกรณการเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 1,784,742,974 บาท 
 193. คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน  คาอาหาร
นักเรียนประจําพักนอน ภาค 2/2560 จํานวน 46,828,000 บาท  
 194. คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5 รายการ ไดแก คาหนังสือเรียน  อุปกรณ        
การเรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 
4,949,467,788  บาท  
 195. งบอุดหนุนท่ัวไป คาจัดการเรียนการสอน  คาอุปกรณการเรยีนและคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน จํานวน  3,267,576,260 บาท  
 196. คาจัดการเรียนการสอนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน จํานวน 269,990,500 บาท  
 197. งบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 รายการ   ไดแก คาจัดการเรียนการ
สอน คาอุปกรณการเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 1,567,447,099  บาท 
 198. คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน  คาอาหาร
นักเรียนประจําพักนอน ภาค 2/2560 จํานวน  28,148,000 บาท  
 199. คาใชจายในโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2560 จํานวน  26,900,600 บาท 
 200. คาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมบุคลากรระดับสถานศึกษา จํานวน  1,442,000 บาท  
 201. คาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของผูเขารวมประชุมเตรียมความพรอม เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ จํานวน  651,000  บาท   
 202. คาใชจายในการจัดคายนักเรียนโครงการ “ สามัคคีสัมพันธสานฝนหองเรียนกีฬา” จํานวน 
1,498,980 บาท 
 203. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 87,029,600  บาท 
 204. คาใชจายในการเดินทางเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  จํานวน 736,900  บาท 
 205. คาใชจายในการเดินทางใหกับโรงเรียนเจาของผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี” ท่ีเขารวมประกวด
ผลงานการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีทุรกันดารตามโครงการพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน  272,000  บาท  
 206. คาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนรักษพงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 12,958,000 บาท 
                207. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมชี้แจงการอบรมครูสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล 
จํานวน 339,900  บาท  
 208. คาใชจายในการเดินทางเขารวมการประชุมชี้แจงการอบรมครูดวยระบบทางไกลใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาครูพ่ีเลี้ยงท่ีรับผิดชอบสะเต็มศึกษา จํานวน 539,300 บาท  
 209. คาใชจายฝกอบรมสะเต็มศึกษา จํานวน 4,550,000 บาท  
1.คาใชจายในการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีผานการประเมินระดับ ScQA และสมัคร
ขอรับการประเมินระดับ OBECQA จํานวน  532,000  บาท 
 210. คาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน 4,876,900  บาท 
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 211. คาใชจายการเปนเจาภาพวางแผนและจัดประชุมฝกอบรมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
แกโรงเรียนรุนใหม จํานวน 9,662,850  บาท 
 212. คาใชจายในการดําเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล จํานวน 
8,175,000 บาท  
 213. คาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํานวน  215,000 บาท  
 214. คาพาหนะ คาอาหาร คาวิทยากรในการจัดคายโรงเรียนสีเขียว จํานวน 2,449,100 บาท 

215. คาใชจายในการเดินทางใหกับผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สพท.ออนไลน จํานวน 1,349,800  บาท  

216. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา จํานวน 31,485,000  บาท  
 217. คาใชจายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สพท. 
จํานวน 37,450,000 บาท  
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