
ตารางท่ี 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุน แยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะของ
ตนทุน (คงท่ี/ผันแปร) 

 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานักตาง ๆ 
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยในสวนกลางมี 12 สํานัก  12 ศูนยตนทุน และ
มีสํานัก/ศูนยท่ีตั้งข้ึนโดยไมไดถูกกําหนดในโครงสรางอีก 8 สํานัก ไดแก สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สํานัก
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ            
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน หนวยศึกษานิเทศก โดยท้ัง 8 สํานักจะใชศูนยตนทุนเดียวกันกับ
สํานักท่ีแยกออกมา แตจะใชรหัสกิจกรรมยอยเปนตัวกําหนดวาเปนสํานักใดเพ่ือมิใหซํ้าซอน อาทิเชน สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มิใชสํานักตามโครงสราง จะอยูภายใตสํานักติดตามและประเมินผล          
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชรหัสศูนยตนทุนเดียวกันคือ 2000400005 แตจะแบงรหัสกิจกรรมยอยของสํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายคือ 116 , สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) ศูนยเฉพาะกิจ
คุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) หนวยศึกษานิเทศ (ศน.) ซ่ึงท้ัง 3 สํานักจะอยูภายใตสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตจะมีรหัสกิจกรรมยอยท่ีจะเปนตัวกําหนด เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอน
เม่ือเกิดการใชจายเงินข้ึน ท่ีจะนํามาคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยเชนกัน 
  สําหรับหนวยงานในภูมิภาคประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 แหง 
(183 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนภายใตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (183 ศูนยตนทุน) , สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนภายใตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 แหง (43 ศูนยตนทุน), ศูนยการศึกษา
พิเศษ 76 แหง (77 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนราชประชานุเคราะห/ศึกษาสงเคราะห 49 แหง (50 ศูนยตนทุน) และ
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 157 แหง (157 ศูนยตนทุน) รวมศูนยตนทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังสิ้น 777 ศูนยตนทุน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานท่ีใหบริการทางการศึกษามีภารกิจ
เก่ียวกับการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู
และทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสมเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงข้ึนไป และการดํารงชีวิตในอนาคต 
โดยกําหนดกรอบแนวคิดวา การศึกษาจะตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ ผลผลิตของการศึกษาจะตองนําไปสู
การเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตท่ีมีความเปนไทยมีความรูความสามารถมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะกาวสู
ความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอยางเทาเทียมท้ังในเมืองและชนบท ดังนั้น ผลผลิตหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานคือนักเรียน โดยไดกําหนดศูนยตนทุนหลักจะเปนสถานศึกษาท่ีใหบริการนักเรียนโดยตรงเปนศูนยตนทุน
หลักซ่ึงมี 584 ศูนยตนทุน สําหรับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานไดแก สํานักตาง ๆ ในสวนกลาง สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จะเปนหนวยท่ีสนับสนุน
สถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  จะกําหนดใหเปนศูนยตนทุนสนับสนุนซ่ึงมี 237 ศูนยตนทุน 
โดยคาใชจายสวนใหญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะเปนคาใชจายท่ีสามารถระบุผูใชงาน
ไดโดยตรง และเปนตนทุนคงท่ี สวนตนทุนผันแปร 
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ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของกิจกรรมหรือผลผลิตจะมีเพียงเงินอุดหนุนท่ีจัดใหแกนักเรียนแตละระดับใน
แตละปการศึกษา ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงตามจํานวนนักเรียนและมีการเปลี่ยนแปลงคาใชจายรายหัวตาม         
ภาวะเศรษฐกิจ สําหรับคาใชจายดานการฝกอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมของแตละสํานัก                    
ท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการใหทุกหนวยงานในสังกัดไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ศูนยตนทุนหลัก  ประกอบดวย  โรงเรียนภายใตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (183 ศูนย
ตนทุน) , โรงเรียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูนยตนทุน) , โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 41 แหง (43 ศูนยตนทุน) , ศูนยการศึกษาพิเศษ 76 แหง (77 ศูนยตนทุน) , โรงเรียน         
ราชประชานุเคราะห/ศึกษาสงเคราะห 49 แหง (50 ศูนยตนทุน) และโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา 157 แหง (157 ศูนยตนทุน)  
 
ศูนยตนทุนสนับสนุน   ประกอบดวย  20 สํานักในสวนกลาง (สํานักตามโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 
12 สํานัก และสํานัก/ศูนยท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการบริหารจัดการตามภารกิจและนโยบาย 8 หนวยงาน)  สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต 

  จากตารางการเปรียบเทียบตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 
2559 ในภาพรวม พบวา ตนทุนคงท่ีปงบประมาณ 2561  ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน
10,200,001,080.74  บาท (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนคงท่ี จํานวน 263,500,449,579.03 บาท ปงบประมาณ 
2560 ตนทุนคงท่ี จํานวน 273,700,450,659.77 บาท) คิดเปนลดลงรอยละ 3.73 สวนตนทุนผันแปร
ปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,122,815,767.20 บาท (ปงบประมาณ 2561 
ตนทุนผันแปร จํานวน 39,797,194,483.16  บาท ป งบประมาณ 2560  ตนทุนผันแปร จํ านวน 
40,920,010,250.36 บาท) คิดเปนลดลงรอยละ 2.74  โดยไดวิเคราะหถึงสาเหตุการลดลงของตนทุนคงท่ี และ
ตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน ดังนี้ 
 
 

วิเคราะหคาใชจายภาพรวมของศูนยตนทุนคงท่ี และศูนยตนทุนสนับสนุน 
 

ตนทุนคงท่ี :  เม่ือเปรียบเทียบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2559 พบวา ตนทุนคงท่ี
ของศูนยตนทุนหลัก ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 12,324,579,080.82 บาท  
(ปงบประมาณ 2561 จํานวน 243,091,055,142.09  บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 230,766,476,061.27  บาท) 
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  5.34  โดยงบประมาณสวนใหญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
จะจัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีหนาท่ีจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน ซ่ึงเปนผลผลิตหลักของหนวยงาน ไดมีการ
พัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน 
และเพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหสูงข้ึนไดมาตรฐาน ทัดเทียมอารยประเทศ และเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน  โดยวิเคราะหคาใชจายไดดังนี้ 
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คาใชจายบุคลากร : ในภาพรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 5,499,340,011.98 บาท 
(ปงบประมาณ 2561 จํานวน 237,551,469,676.60 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 243,050,809,688.58 บาท)  
คิดเปนลดลงรอยละ  2.32  โดยคาใชจายท่ีลดลงจะเปนคาใชจายบุคลากรของศูนยตนทุนสนับสนุน 
ปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาป 2560 รอยละ 174.20 สาเหตุเกิดจากบุคลากรในสํานักงานท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาคลดลงจากการเกษียณอายุและยายไปหนวยงานอ่ืน 
 
 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค :   ในภาพรวมของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2561 มีการใชจายลดลงกวาปงบประมาณ 2560
จํานวน  3,874,843,196.47 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 20.91 (ปงบประมาณ 2561 จํานวน 18,533,157,891.74 บาท 
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 22,408,001,088.21  บาท) ซ่ึงคาใชจายท่ีลดลงจะเปนของศูนยตนทุนหลัก คิดเปน
ลดลงรอยละ 28.32  ไดแก โรงเรียนประเภทตาง ๆ ท้ังโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และศูนยการศึกษาพิเศษ สวนใหญนําเงินไปใชจายดังนี้ 
 1.คาตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 103,700,446  บาท  
                2 .คาตอบแทนจางครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน  2,740,500  บาท 
                3.คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมสบประกันสังคม 5% จํานวน 4,536,000 บาท   
  4.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คนครวั/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง/พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออน/พนักงานขับรถ) จํานวน 11,680,200 บาท  
  5. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 33,405,500  บาท  
  6. คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซมยานพาหนะ 
จํานวน 22,070,730  บาท  
  7.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คนครัว/คนงาน/ยาม/นักการภารโรง/พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออน/พนักงานขับรถ) จํานวน   2,196,600   บาท  
  8.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คนครัว, คนงาน, ยาม, นักการภารโรง, พ่ีเลี้ยงเด็กปญญา
ออนและพนักงานขับรถ จํานวน 17,873,100  บาท  
 9. คาตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตของ
พนักงานราชการ จํานวน 1,260,000 บาท  
 10. คาสาธารณูปโภค 6 เดือน จํานวน 7,768,480 บาท  
 11. คาอาหารทําการนอกเวลาคาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ         
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงของศูนยการศึกษาพิเศษใชบริหารจัดการตามภารกิจ  จํานวน 21,807,100 บาท  
 12.คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  จํานวน 18,072,000  บาท  
 13.คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจของศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน  21,102,500  บาท 

      14. คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต  จํานวน  10,613,400  บาท 
 15. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับครูผูดูแลนักเรียนประจําหอนอน  จํานวน 
40,097,100  บาท  
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 16. คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,754,100  บาท  
 17. คาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซมยานพาหนะ จํานวน 
26,638,260 บาท  
 18. คาตอบแทนวิทยากร/ครูผูสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 4,644,000  บาท  
                 19. คาจางครูดูแลนักเรียนประจําหอพักนอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน           
8,505,000 บาท 

20. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบเครือขายประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จํานวน 2,854,880  บาท 
 21.คาใชจายโครงการศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน            
3,800,000 บาท 
 22. คาใชจายตามโครงการพัฒนาความเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ดวยเทคนิค STEM จํานวน 1,045,800  บาท   
 23.คาใชจายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ “ศาสตรพระราชา” จํานวน 4,057,200 บาท 
 24. คาตอบแทนจางครูโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน  850,000 บาท  
 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย :   ในภาพรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 
825,817,872.29 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 11.14  (ปงบประมาณ 2561 จํานวน 7,415,822,010.69 บาท 
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 8,241,639,882.98 บาท) สาเหตุท่ีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายลดลงเกิดจาก
การไดมาซ่ึงครุภัณฑและสิ่งกอสราง ซ่ึงเปนทรัพยสินของสวนราชการท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางลดลง   

 
คาใชจายเดินทาง :  ในภาพรวมของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวา
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 135,251,112.46 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.07  (ปงบประมาณ 2561 
จํานวน 1,222,354,228.78 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน  1,087,103,116.32 บาท) คาใชจายเดินทางท่ี
เพ่ิมข้ึนเปนของศูนยตนทุนหลัก ซ่ึงเปนคาใชจายของโรงเรียนประเภทตาง ๆ ท้ังโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และศูนยการศึกษาพิเศษ  สวนใหญเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  คาพาหนะเดินทางไปประชุมปฏิบัติการพัฒนานักเรียน
ตามแนวทางหลักสูตรโลกและอวกาศโอลิมปกระดับนานาชาติ   คาใชจายในการเดินทางของคณะผูติดตามตรวจ
เยี่ยมโรงเรียน และคาใชจายในการเดินทางไปราชการในการคนหาเด็กพิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   
 
คาใชจายอ่ืน :  ในภาพรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากป 2560 จํานวน 160,599,138.84  บาท คิดเปน
ลดลงรอยละ  16.91  (ปงบประมาณ 2561  จํานวน 949,735,742.12  บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 
1,110,334,880.96  บาท) ซ่ึงคาใชจายอ่ืน เปนคาใชจายประเภท คาใชจายสวัสดิการสังคม คาจําหนายจากการ
ขายสินทรัพย และอ่ืน ๆ 
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ตนทุนผันแปร : ในภาพรวมตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนหลักปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560  

จํานวน  9,480,396,259.03 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 33.38 (ปงบประมาณ 2561 จํานวน 28,397,316,296.23 บาท 
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 37,877,712,555.26  บาท) สวนตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนสนับสนุนป 2561 
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 8,357,580,491.83 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 73.31 (ปงบประมาณ 
2561 จํานวน 11,399,878,186.93 บาท ปงบประมาณ 2560  จํานวน 3,042,297,695.10 บาท) ซ่ึงหาก
พิจารณาจากตารางท่ี 11 จะพบวา ตนทุนผันแปร ประเภทคาใชจายอุดหนุนของศูนยตนทุนหลักปงบประมาณ 
2561 ลดลงกวาปงบประมาณ 2560 จํานวน 10,424,519,236.22  คิดเปนลดลงรอยละ 41.52  เนื่องจาก
จํานวนนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะตองจัดสรรเงินอุดหนุน 5 รายการ          
เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน มีจํานวนลดลงทําใหการจัดสรรเงินอุดหนุนตาง ๆ ลดลงตามจํานวนนักเรียนท่ีลดลงดวย  

 
ตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนสนับสนุน   -  มีการใชจายเงินอุดหนุนของ ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 8,238,892,159.29 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 90.24  โดยสวนใหญนําไปใชจาย 
เปนทุนการศึกษาเพ่ือใหรับการศึกษาสูงข้ึน  ไดแก คาใชจายอุดหนุนทุนการศึกษาตอปริญญาตรีสําหรับครูใน
โรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ   ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   ทุนพระราชการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

คาใชจายดานฝกอบรม : ศูนยตนทุนสนับสนุนมีคาใชจายดานฝกอบรม ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนกวา
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 270,678,769.73บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.11  (ปงบประมาณ 2561 จํานวน 
1,582,094,305.75 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,311,415,536.02 บาท)  สวนใหญท่ีเพ่ิมข้ึนเปน
คาใชจายฝกอบรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคอนขางมาก  และคาใชจายฝกอบรมของสํานักตาง ๆ ใน
สวนกลาง ซ่ึงยังมีความจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรู เพ่ือนําไปพัฒนางาน พัฒนาคน ใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยมีการเบิกจายท่ีสวนกลางดังนี้ 

1. คาใชจายในการประชุมอบรมการใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS) จํานวน 556,000 บาท 
 2. คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางฯ จํานวน 1,654,400 บาท 

 3.  คาใชจายในการอบรมสรางความเขมแข็งศึกษานิเทศก ท่ีรับผิดชอบโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีผลการประเมินโรงเรียนรับ
ตราพระราชทานต่ํากวาเกณฑ จํานวน 430,950 บาท 
 4.  คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก และครูผูสอนโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนา
คุณภาพประถมศึกษา จํานวน 1,200,000 บาท 
 6. คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
ดานการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะและมี 
ความตองการพิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต) จํานวน 1,597,742.83 บาท 
 6.  คาใชจายในการจัดการอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี 
ถวายในหลวง” ปท่ี 12 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,749,141 บาท 
 7. คาใชจายสําหรับคายอบรมเขมทางวิชาการเพ่ิมพูนประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร ตอยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 
พ.ศ.2561 จํานวน 3,121,350 บาท 
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 8. คาใชจายในการอบรมเขมเสริมประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา จํานวน  2,238,600  บาท 
 9. คาใชจายจัดคายอบรมคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จํานวน 614,700 บาท 
 10. คาใชจายในการอบรมเขมวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และคัดเลือกผูแทนประเทศ
ไทยไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก ระหวางประเทศ (IJSO 2018) จํานวน 877,920 บาท 
 11. คาใชจายในการอบรมวิทยากรแกนนําเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูคณิตศาสตรและแกโจทย 
ปญหาครูผูสอนคณิตศาสตรโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 7,395,600 บาท 
 12. คาใชจายในการจางอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จํานวน 15 ศูนย จํานวน 35,642,235 บาท 
 13.  คาใชจายในการอบรมสัมมนารวมกันของขาราชการบรรจุใหมท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ จํานวน 627,090 บาท 
 14. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางความเขมแข็งการบังคับใชกฎหมายฯ 
จํานวน 2,903,043 บาท 
 15. คาใชจายในการอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันของ 
นักเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน 3,591,051 บาท 
 16. คาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร โครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม และฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานดารา
ศาสตรข้ันกลางหอดูดาว “เฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา “อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท” จํานวน 
489,829 บาท 
 17.  คาใชจายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเปนผูแทน 
เขารวมการแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 15 ณ ประเทศแคนาดา จํานวน 984,994 บาท 
 18 . คาใชจายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเปนผูแทน 
เขารวมการแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับนานาชาติ ศูนยการเรียนรูนานาชาติ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 220,960 บาท 
 19 . คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนยภูมิศาสตรโอลิมปก 
จํานวน 2,543,600 บาท 
 20. คาใชจายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ 
คาย 1 สอวน. จํานวน 1,989,600 บาท 
 21. คาใชจายในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร โครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม จํานวน 458,988 บาท 
 22 .คาใชจายโครงการฝกอบรมและการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สําหรับ       
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ณ Harvad University และ The Massachusetts 
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2,896,000 บาท 
 23. คาใชจายโครงการสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) ณ Curtin University ประเทศ
ออสเตรเลีย จํานวน 1,985,135 บาท 
 24. คาใชจายในการสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
เวทคณิต ณ สาธารณรัฐอินเดีย จํานวน 2,234,000 บาท 
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