
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน 

 

 ผลผลิตหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ผลผลิตตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไดแก นักเรียน 6 ประเภท ไดแก นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
นักเรียนการศึกษาภาคบังคับ(นักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน) นักเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนยการศึกษาพิเศษ นักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนท่ีมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และโครงการตามนโยบาย (Flagship) จํานวน 11 โครงการ ไดแก  โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสูมาตรฐาน  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการวิจัยเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ี
มีศักยภาพ  โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   โครงการพัฒนาครูแกนนํา
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค  โครงการขยายโอกาสการเขาถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
 จากตารางปงบประมาณ 2561 มีโครงการเกิดข้ึนใหม จํานวน 5 โครงการ ท่ีเพ่ิมจาก
ปงบประมาณ 2560 จึงไมสามารถเปรียบเทียบได  ซ่ึงไดแก  โครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค  โครงการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง  โครงการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหาร
จัดการขยะน้ําเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  สวนอีก 11 ผลผลิต/โครงการ ผลการเปรียบเทียบผลผลิตหลักปงบประมาณ 
2561 กับปงบประมาณ 2560 พบวามีตนทุนตอหนวยผลผลิตลดลง/เพ่ิมข้ึน เกินรอยละ 20  ผลการวิเคราะห
เปนดังนี้ 

1.  ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 2560 
จํานวน  8,470,095,633.16 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 69.40 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 
3,734,457,831.12 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 12,204,553,464.29  บาท) และดวยปริมาณนักเรียน
กอนประถมศึกษา ปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,871 คน  คิดเปนลดลงรอยละ 0.21  
เม่ือจํานวนนักเรียนท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตมากกวา  จึงทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษาลดลงรอยละ 69.34 โดยคาใชจายสวนใหญนําไปใชจายเพ่ือจัดการศึกษาใหกับ
ประชากรวัยเรียนในระดบักอนประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

1. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จํานวน 54,900,000 บาท 

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

3.คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยและ
โครงการนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จํานวน 18,050,000 บาท 

4.คาใชจายโครงการบานนักวิทยาศาสตรประเทศไทย จํานวน 25,780,900 บาท 
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2.  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  
42,651,525,654.63 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 55.56 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 
34,110,696,266.74 บาท  ปงบประมาณ 2560  จํานวน 76,762,221,92.38  บาท) และดวยปริมาณนักเรียน
ภาคบังคับ ปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 813 คน คิดเปนลดลงรอยละ 0.02  เม่ือ
จํานวนนักเรียนท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตมากกวา จึงทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิต         
ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ลดลงรอยละ 55.56 โดยคาใชจายสวนใหญนําไปใชจายเพ่ือจัดการศึกษา เพ่ือการจัด
การศึกษาภาคบังคับใหแกประชากรวัยเรียน อีกท้ังนําไปใชตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติการ  โดยมีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 
 2.1 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวย 10 ลานบาทข้ึนไป   จํานวน 1,092,850,000  บาท  
 2.2. สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป และต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 
7,132,069,400  บาท   
 2.3 คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุด ทรุดโทรมสําหรับโรงเรียนใน
สังกัดราตาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 11,794,500  บาท  
 2.4 รายการกอสรางโรงอาหาร 260 ท่ีนั่ง ของโรงเรียนแจคอนวิทยา จํานวน 3,415,500  บาท 
 2.5 คากอสรางอาคารเรียน 212 ล/57-ข โรงเรียนบานบางเทา จ.ภูเก็ต จํานวน                  
9,562,800  บาท 
 2.6 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ โรงเรียนวัดพระงาม จ.
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,010,500  บาท  
 2.7 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารรูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 109,700,000  บาท 
 2.8 คาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน              
49,890,000 บาท  
 2.9  คาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 1,631,000  บาท  
                 2.10 คาใชจายเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได ในโรงเรียนประถมศึกษานํารอง จํานวน             
3,200,000 บาท  
 2.11 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ตอเนื่อง จํานวน 42,014,700 บาท  
  2.12 คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา เพ่ือติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟาประปา จํานวน 263,960,150  บาท  
 2.13 คาตอบแทนจางครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6,539,400  บาท  
 2.14 คาใชจายในการสัมมนาผอ.กลุมการเงินของ สพท. จํานวน 768,000 บาท 
 2.15 คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑผลงานของนักเรียน 
จํานวน 673,400  บาท  
 2.16 คาใชจายในการประเมิน PISA 2018 จํานวน 9,395,000 บาท  
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 2.17 คาใชจายในการลงทะเบียนและคาพาหนะผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาครูดวย
หลักสูตร  “ผูนําในตัวฉัน”   จํานวน 7,424,000  บาท 
 2.18  คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรอมเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จํานวน 278,932,500  บาท  
 2.19 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 18,300,000  บาท  
 2.20 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน               
55,608,795  บาท  
 2.21 คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 1,200,000  บาท  
 2.22 คาเชาท่ีดิน (วัดราง) จํานวน 14,628,834  บาท  
 2.23 คาใชจายในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยงและคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง ผอ.สพท.  
จํานวน 1,554,770  บาท  
 2.24 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน          
508,200  บาท  
 2.25 คาใชจายสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา 
จํานวน 14,071,100  บาท  
 2.26 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน  54,900,000  บาท 
 2.27  คาตอบแทนครูวิทย-คณิต จํานวน  278,932,500 บาท 
 2.28 คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการนิเทศและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแบบ  Active 
Learning  จํานวน 2,737,380 บาท  
 2.29 การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3,403,300  บาท  
 2.30 คาใชจายอุดหนุนทุนการศึกษาตอปริญญาตรีสําหรับครูในโรงเรียนตามโครงการ
พระราชดําริ จํานวน 500,000  บาท  

3.  ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 17,862,488,584.13 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 64.04  (ปงบประมาณ 2561  จํานวน 
10,029,415,339.12 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 27,891,903,923.25  บาท) และดวยจํานวนนักเรียน
มัธยมท่ีเปนตัวหารลดลงจํานวน  8,454 คน คิดเปนลดลงรอยละ 0.80 เม่ือจํานวนนักเรียนท่ีเปนตัวหารลดลง
นอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตมากกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ลดลงรอยละ 63.75  โดยคาใชจายสวนใหญนําไปใชจายสําหรับสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือจัดการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และสถานศึกษาท่ีดูแลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมีรายละเอียดคาใชจายตาง ๆ 
ดังนี้ 
 3.1 คาใชจายในการดําเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของ สพท. จํานวน 47,900,500  บาท 
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 3.2 คาใชจายในการดําเนินการมหกรรมการศึกษา “ เปดโลกกวางสูเสนทางแหงอนาคต”         
เพ่ือเปนแนวทางใหกับนักเรียนในการตัดสินใจเพ่ือศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จํานวน 7,300,000  บาท  

 3.3  คาใชจายสําหรับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ จํานวน 5,007,536 บาท 
 3.4  คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติสําหรับนักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุน จํานวน 2,000,000 บาท 
 3.5  คาใชจายใหกับโรงเรียนเปนเจาภาพจัดประชุมโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของกลุมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ  จํานวน 3,370,000  บาท  
 3.6 คาใชจายใหกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
จํานวน 4,400,000  บาท  
 3.7 คาใชจายใหกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
จํานวน 2,250,000  บาท  
 3.8 คาใชจายในการจัดอบรม พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก  จํานวน 1,403,492 บาท  
 3.9 คาใชจายสําหรับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ จํานวน 5,045,512 บาท  

3.10 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน  จํานวน 84,000,000 บาท 
 3.11 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 1,428,108,800 บาท 
 3.12  คาใชจายในการบริหารสํานักงาน  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน 42,000,000  บาท  
 3.13 คาใชจายในการบริหารสํานักงานคาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 84,000,000  บาท  
 3.14 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. จํานวน 6 เดือน เปนเงิน 7,144,200  บาท  
 3.15 รายการกอสรางอาคารเรียนท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาท จํานวน               
371,440,800 บาท  
 3.16 ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และเกินกวา 1 ลานบาท จํานวน            
32,516,800 บาท  
 3.17 คาท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 799,586,900 บาท  
 3.18 คากอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุดโทรม ราคาตอ
หนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 34,152,900  บาท  
 3.19 คากอสรางอาคารเรียนในเขตแผนดินไหว จังหวัดระนอง จํานวน 16,779,200  บาท  
 3.20 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา จํานวน 1,334,850  บาท  
 3.21 คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา เพ่ือติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟา จํานวน  27,215,700  บาท 
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4.  ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ปงบประมาณ 2561 มีตนทุน
รวมลดลงจากปงบประมาณ 2560  จํานวน 405,122,662.19 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 14.60 (ปงบประมาณ 
2561 จํานวน 2,369,495,549.32 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 2,774,618,211.51  บาท) และดวย
จํานวนนักเรียนเด็กพิการท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึน จํานวน 19,162 คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 74.29  เม่ือตนทุน
รวมมีสัดสวนลดลงนอยกวาจํานวนปริมาณนักเรียนเด็กพิการท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา  จึงสงผลใหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตเด็กพิการลดลงรอยละ  51.00   ซ่ึงงบประมาณท่ีใชจายเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็ก
พิการ มีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 
 4.1 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมสบประกันสังคม 5% จํานวน 4,347,000 บาท   
  4.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง/พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออน/พนักงานขับรถ) จํานวน 11,680,200 บาท  
  4.3 คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 32,317,600 บาท  
    4.4 คาเชาทรัพยสิน จํานวน 510,034 บาท  
  4.5 คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,804,400  บาท  
  4.6 คาใชจายในการจัดซ้ือวัดสุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซม
ยานพาหนะ จํานวน 21,737,090 บาท  
  4.7 คาครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต                    
1 ลานบาทข้ึนไป   จํานวน 52,414,500  บาท  
  4.8 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% จํานวน 4,347,000  บาท  
  4.9 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง/พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออน/พนักงานขับรถ) จํานวน   2,196,600   บาท  
     4.10 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน   1,087,900  บาท  
 4.11 คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน  166,200 บาท 
 4.12 คาใชจายในการจัดซ้ือวัดสุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซม
ยานพาหนะ จํานวน 332,830 บาท 

4.13 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 189,000   บาท  
 4.14 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คนครัว, คนงาน, ยาม, นักการภารโรง, พ่ีเลี้ยงเด็ก
ปญญาออนและพนักงานขับรถ จํานวน 17,873,100  บาท  
 4.15 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําอุดหนุน คาอาหารนักเรียนไป-กลับและเงินอุดหนุน
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 53,394,760 บาท  
 4.16 คาตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต
ของพนักงานราชการ จํานวน 1,260,000 บาท  
 4.17 คาสาธารณูปโภค 6 เดือน จํานวน 7,768,480 บาท  
 4.18 คาอาหารทําการนอกเวลาคาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ         
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงของศูนยการศึกษาพิเศษใชบริหารจัดการตามภารกิจ  จํานวน 21,807,100 บาท  
 4.19 ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลาน
บาท ข้ึนไป   จํานวน   59,419,500  บาท  
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 4.20 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  จํานวน 18,072,000  บาท  
 4.21 คาใชจายอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา  คาอาหารนักเรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุนให
เปนปจจัยพ้ืนฐาน สําหรบันักเรียนประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 จํานวน 37,651,090  บาท  
 4.22 คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจของศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน              
21,102,500  บาท 
 4.23 คาปรับปรุงซอมแซม พัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาพิเศษ จํานวน            
91,365,500  บาท  
 4.24 สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 59,391,400  บาท  
 4.25 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทและตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน 
32,228,500  บาท  

4.26 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ สําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน   1,360,800 บาท  
4.27 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ,พนักงานธุรการ,นักการภารโรง) 

จํานวน 36,818,600  บาท  
4.28 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) จํานวน 36,818,600 บาท  
4.29 คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 

1,310,100 บาท  
4.30 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ระยะเวลา 6 เดือน ไดแก คาตอบแทนจางธุรการ

โรงเรียน  คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง  คาจางเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและคาตอบแทนจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน จํานวน  218,729,700  บาท  

4.31 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการสําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียน
รวม จํานวน  15,160,200  บาท  
 4.32 คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม จํานวน  6,237,000  บาท  
 
5. ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมลดลงจาก 
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 414,396,284.47 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 23.79  (ปงบประมาณ 2561 
จํานวน 1,327,623,837.29  บาท ปงบประมาณ 2560  จํานวน 1,742,020,121.76 บาท) และดวยจํานวน
นักเรียนเด็กดอยโอกาสท่ีเปนตัวหารลดลง จํานวน 6 คน คิดเปนลดลงรอยละ 0.01  เม่ือตนทุนรวมลดลง
มากกวาจํานวนปริมาณนักเรียนท่ีลดลงนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวยผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานลดลงรอยละ 23.78  คาใชจายสวนใหญนําไปใชจายสําหรับสถานศึกษาท่ีดูแลเด็กดอยโอกาสทาง
การศึกษา และเปนคาใชจายใหเขตพ้ืนท่ีท่ีตองดูแล สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส 
โดยมีรายละเอียดคาใชจายดังนี้ 

5.1 คาปรับปรุงซอมแซมพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 
13,061,800  บาท  
 5.2 คาปรับปรุงซอมแซมพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 
104,946,600  บาท  
 5.3 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 123,870,000  บาท  
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 5.4 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทและตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 
263,818,200  บาท  
       5.5 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 %  จํานวน  27,261,000  บาท 

5.6 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ  จํานวน  31,829,900  บาท  
5.7 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน

สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต  จํานวน  10,613,400  บาท 
  5.8 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับครูผูดูแลนักเรียนประจําหอนอน  
จํานวน 40,097,100  บาท  
  5.9 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,754,100  บาท  
  5.10 คาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซมยานพาหนะ 
จํานวน 26,638,260 บาท  
  5.11 ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาทและครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 1 
ลานบาทข้ึนไป จํานวน 105,906,200  บาท  
  5.12 คาตอบแทนวิทยากร/ครูผูสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 4,644,000  บาท  

6.  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต      
ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  201,547,430.58  บาท 
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  38.27  (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมจํานวน 728,161,317.99 บาท 
ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 526,613,887.41  บาท)  แตดวยปริมาณของโครงการดังกลาว 
ในปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 เทากัน คือ 1,303 โรง  เม่ือปริมาณงานเทาเดิม 
แตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขต 
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน  คือรอยละ 38.27  
ซ่ึงมีการนํางบประมาณไปใชจายดังนี้ 

6.1 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยในเชตพัฒนาพิเศษชายแดนใต 
จํานวน 963,500  บาท 

6.2 คาบริหารจัดการใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใตและคาใชจายใน
การซอมแซมโรงเรียนเรียน  จํานวน 6,134,900  บาท  

6.3 คาใชจายภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน          
8,000,000 บาท 
 6.4 คาใชจายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน จํานวน 
8,000,000 บาท  
 6.5 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา  จํานวน 106,402,000 บาท  
 6.6 คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 15,941,277 บาท  
 6.7 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จํานวน 108,054,000  บาท  
 6.8 คาใชจายในการจัดทัศนศึกษานําคณะนักเรียนและครูผูดูแลเขาชมนิทรรศการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  จํานวน         
2,830,000 บาท  
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 6.9 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
และความตองการของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต จํานวน 15,520,000 บาท  
 6.10 คาใชจายในการนําคณะนักเรียนพรอมครูผูดูแลจากสถานศึกษาในสังกัดเขาชมนิทรรศการ
งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9 จํานวน  283,000 บาท  
 6.11 คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 200,000 บาท 
 6.12 คาใชจายในการดําเนินการในภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต 
จํานวน 13,201,700 บาท  
 6.13 คาจัดทําปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้งและติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต จํานวน 387,200  บาท  
 6.14 คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต จํานวน 16,227,000 บาท  
 6.15  คาใชจายดําเนินการภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต  จํานวน 
62,000,000 บาท  
 6.16 คาบริหารจัดการจิตอาสา จํานวน 213,700  บาท 

6.17 คาบริหารจัดการใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใตและคาใชจาย
ในการซอมแซมโรงเรียนเรียน  จํานวน 4,880,000   บาท  

6.18 คาใชจายภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน          
8,000,000 บาท 
                 6.19 คาใชจายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน 
จํานวน 2,500,000 บาท  
 6.20 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา  จํานวน 10,906,000 บาท  
 6.21 คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 816,900 บาท  
 6.22 คาใชจายในโครงการอบรมคายวิทยาศาสตรอากาศยานและแขงขันอากาศยานปกหมุน “ 
หนูนอยจาวเวหาชายแดนใต” จํานวน 1,887,000  บาท  
 6.23 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จํานวน   11,016,000  บาท 
 6.24 คาใชจายในการดําเนินโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต พ.ศ.2561 จํานวน 11,150,000 บาท 
 6.25 คาใชจายในการจัดทัศนศึกษานําคณะนักเรียนและครูผูดูแลเขาชมนิทรรศการงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  จํานวน         
1,589,000  บาท  
 6.26 คาจัดทําปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้งและติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต จํานวน  276,600  บาท 
 6.27 คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต จํานวน  837,000 บาท 
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7. ผลผลิตคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 53,466,286,680.27 บาท คิดเปน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.78  (ปงบประมาณ 2561 จํานวน  221,685,086,538.16 บาท ปงบประมาณ 2560  
จํานวน 168,218,799,857.89 บาท) และดวยจํานวนบุคลากรภาครัฐท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึน จํานวน 1,310 คน 
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.29  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากกวาจํานวนปริมาณบุคลากรภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา 
สงผลใหตนทุนตอหนวยผลผลิตคาใชจายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.40  คาใชจายสวนใหญนําไปใชจายคาตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  คาเชาบาน  และคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต  
 
8. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  59,003,522.94 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 77.98  (ปงบประมาณ 2561 
จํานวน  134,671,421.24 บาท ปงบประมาณ 2560  จํานวน 75,667,898.30 บาท) และดวยจํานวน         
ปริมาณงานของโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึน จํานวน 
6,841,638  คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 6,588  และดวยสัดสวนตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนนอยกวาจํานวนปริมาณงาน 
ท่ีเพ่ิมข้ึนแตมากกวา  สงผลทําใหตนทุนตอหนวยโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
ลดลงรอยละ 97.34  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญไดนําไปใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ.  
 
9. โครงการวิจัยเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ  ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  2,610,008.05 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 145.56  (ปงบประมาณ 2561 
จํานวน  4,403,092.49 บาท ปงบประมาณ 2560  จํานวน 1,793,084.44 บาท) และดวยจํานวน         
ปริมาณงานของโครงการวิจัยเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึน จํานวน  10 เรื่อง 
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 25  และดวยสัดสวนตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากกวาจํานวนปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา 
สงผลทําใหตนทุนตอหนวยโครงการวิจัยเพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ เพ่ิมข้ึนรอยละ 96.45              
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