
 ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลผลิตยอยของหนวยงาน จําแนกเปน         
เด็กนักเรียน 6 ประเภท โดยกําหนดใหครอบคลุมเด็กนักเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนา          
สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซ่ึงผลผลิตยอยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย
ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเด็กพิการ
ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเด็ก                      
ผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ (ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร) นอกเหนือจากคาใชจายท่ี
เปนตนทุนของผลผลิตยอยท้ัง 6 ผลผลิตแลว ยังมีโครงการตามนโยบาย (Flagship) อีก 13 โครงการ ซ่ึงจะทํา
การปนท้ัง 13  โครงการไปสูผลผลิตท้ัง 6 ผลผลิต ตามวัตถุประสงคการตั้งงบประมาณท้ัง 13  โครงการ      
เพ่ือเปนการสนับสนุนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   จากตารางการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอย (ตารางท่ี 8) พบวา ตนทุนรวมของผลผลิตท้ัง           
6 ผลผลิต ไดแก ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเด็ก           
ผูมีความสามารถพิเศษ  พบวาตนทุนตอหนวยลดลงไมถึงรอยละ 20  จํานวน 5 ผลผลิตยอย สวนอีก 1 ผลผลิต
ลดลงมากกวารอยละ 20  ดังนี้ 

1. ผลผลิตผูจบกอนประถมศึกษา มีตนทุนรวมลดลงรอยละ  4.19 แตดวยจํานวนนักเรียน 
ท่ีเปนตัวหารในปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,871  คน คิดเปนลดลงรอยละ 
0.21 เ ม่ือตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา มีผลทําใหตนทุนตอหนวยของผลผลิต                   
ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษาลดลง รอยละ 3.99 
  2.  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ มีตนทุนรวมลดลง  4.19  แตดวยจํานวนนักเรียน 
ท่ีเปนตัวหารในป 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  813 คน คิดเปนลดลงรอยละ 0.02 
เม่ือตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
ลดลงรอยละ 4.17   
  3.  ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ตนทุนรวมลดลงรอยละ 1.79  และ 
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเปนตัวหารลดลง จํานวน 8,454  คน คิดเปนลดลงรอยละ 0.80 
เม่ือตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา มีผลทําใหตนทุนตอหนวยของผลผลิตผูจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายลดลงรอยละ 0.99 

4.  ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน           
รอยละ 0.98 แตดวยจํานวนเด็กพิการปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึน จํานวน 19,162 คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
74.29  เม่ือจํานวนนักเรียนท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนมากกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอ
หนวยผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ ลดลงรอยละ 42.06 

5.  ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีตนทุนรวมลดลงรอยละ 0.89 แตดวย
จํานวนเด็กดอยโอกาสปงบประมาณ 2561 ลดลง 6 คน คิดเปนลดลง รอยละ  0.01  เม่ือจํานวนนักเรียนท่ีเปน
ตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิตเด็กดอยโอกาสลดลง            
รอยละ 0.87 
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6. ผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ  มีตนทุนรวมลดลงรอยละ 1.85 
แตดวยจํานวนเด็กผูมีความสามารถพิเศษปงบประมาณ 2561 มีจํานวน 8,640 คน  ซ่ึงเทากับปงบประมาณ 
2560  เม่ือจํานวนเด็กผูมีความสามารถพิเศษท่ีเปนตัวหารมีจํานวนเทาเดิมแตตนทุนรวมลดลง  จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษ ลดลงรอยละ 1.85 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยสูสากลภายในป 2563 บนพ้ืนฐานของความเปนไทยรวมท้ัง         
ลดชองวางของคุณภาพ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น จึงเนนผู เรียนในทุกระดับชั้นเปนสําคัญ 
งบประมาณสวนใหญจึงจัดสรรลงสูสถานศึกษาท่ีเปนหนวยงานท่ีจะเปนผูพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัย และมีคุณภาพและมาตรฐานตามระดับสากล
ฐานของความเปนไทย โดยคาใชจายสวนใหญจะนําไปใชจายตามผลผลิตยอย ดังนี้ 

1.  ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา   
1.1  คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

ตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จํานวน 54,900,000 บาท 
1.2 คาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ครุภัณฑการศึกษา

และครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 142,477,280 บาท 
1.3 คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยและ

โครงการนวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จํานวน 18,050,000 บาท 
1.4 คาใชจายโครงการบานนักวิทยาศาสตรประเทศไทย จํานวน 25,780,900 บาท 

 1.5  คาใชจายพิธีรับตราพระราชทาน “ บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย” จํานวน 
100,000  บาท  
 1.6 คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน                 
18,050,000 บาท 

2.  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
 2.1 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวย 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน 1,102,254,900  บาท  
 2.2 สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป และต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 
7,151,758,000 บาท   
 2.3 คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุด ทรุดโทรมสําหรับโรงเรียนในสังกัด
ราตาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 18,548,200  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 คาจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน           
3,780,000  บาท 
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 2.8 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารรูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 109,700,000  บาท 
 2.9 คาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน              
49,890,000 บาท  
 2.10 คาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 1,631,000  บาท  
                 2.11 คาใชจายเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได ในโรงเรียนประถมศึกษานํารอง จํานวน           
3,200,000 บาท  
 2.12 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ตอเนื่อง จํานวน 42,014,700 บาท  
  2.13 คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา เพ่ือติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟาประปา จํานวน 263,960,150  บาท  
 2.14  คาตอบแทนจางครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6,539,400  บาท  
 2.15 คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑผลงานของนักเรียน จํานวน 
673,400  บาท  
 2.16  คาใชจายในการประเมิน PISA 2018 จํานวน 9,395,000 บาท  
 2.17 คาใชจายในการลงทะเบียนและคาพาหนะผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาครูดวยหลักสูตร        
“ผูนําในตัวฉัน”   จํานวน 7,424,000  บาท 
 2.18 คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
จํานวน 278,932,500  บาท  
 2.19 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 18,300,000  บาท  
 2.20 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  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 คาใชจายสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา 
จํานวน 14,071,100  บาท  
 2.25  คาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
จํานวน 1,216,960  บาท  
 2.26  คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน  54,900,000  บาท 
 2.27 คาตอบแทนครูวิทย-คณิต จํานวน  278,932,500 บาท 
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 2.28 คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการนิเทศและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแบบ  Active 
Learning  จํานวน 2,737,380 บาท  
 2.29 การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3,403,300  บาท  
 2.30 คาใชจายในการดําเนินงานโรงเรียนดวยรักและหวงใยในพระราชปูถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จํานวน 3,300,000  บาท  
 2.31 คาใชจายในการดําเนินงานกลุมโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จํานวน 8,920,000  บาท  
 2.32 คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการดอยตุงและคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพดานดนตรี ศิลปะและกีฬาประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน                
9,701,080  บาท  
 2.33 คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จํานวน 3,455,000 บาท  
 2.34 คาอาหารพักนอนสําหรับโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนใหกับนักเรียนพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุด
และกอนหลังเปด-ปดภาคเรียนในภาค 2/2560 จํานวน 3,864,420 บาท  
 2.35 คาใชจายในการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน  5,317,453  บาท  
 2.36 คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน             
3,294,000 บาท  
 2.37 คาอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนภาค2/2560 ในพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุดและ
กอนหลังเปด-ปด ภาคเรียน  จํานวน  52,573,500  บาท 
 2.38 คาใชจายในการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน  3,847,980  บาท  
 2.39 คาอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนภาค2/2560 ในพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุดและ
กอนหลังเปด-ปด ภาคเรียน  จํานวน   39,854,700  บาท 
 2.40 คาตอบแทนธุรการโรงเรียนนักการภารโรง Labboy และครูดูแลนักเรียนพักนอน จํานวน 
1,658,134,800  บาท  
             2.41 คาครุภัณฑสําหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีสูงถ่ินทุรกันดาร  จํานวน 19,070,000  บาท   

 
3.  ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3.1 คาใชจายในการจัดอบรม พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก  จํานวน 1,403,492 บาท  
 3.2 คาใชจายสําหรับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ จํานวน 5,045,512 บาท  
 3.3 คาใชจายในการดําเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจของ สพท. จํานวน 47,900,500  บาท 
 3.4 คาใชจายในการดําเนินการมหกรรมการศึกษา “ เปดโลกกวางสูเสนทางแหงอนาคต” เพ่ือเปน
แนวทางใหกับนักเรียนในการตัดสินใจเพ่ือศึกษาตอและประกอบอาชีพ  จํานวน 7,300,000  บาท  
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 3.5  คาใชจายสําหรับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ จํานวน 5,007,536 บาท 
 3.6  คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติสําหรับนักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน 
จํานวน 2,000,000 บาท 
 3.7 คาใชจายใหกับโรงเรียนเปนเจาภาพจัดประชุมโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของกลุมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ  จํานวน 3,370,000  บาท  
 3.8 คาใชจายใหกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
จํานวน 4,400,000  บาท  
 3.9 คาใชจายใหกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค 
จํานวน 2,250,000  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  คาใชจายในการบรหิารจัดการโรงเรียน
ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  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 ราคาตอหนวย
ตั้งแต 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 
 3.22 คาสิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลาน บาทข้ึนไป  จํานวน  343,749,000  บาท  
 3.23  รายการกอสรางอาคารเรียนท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาท จํานวน                
86,495,500 บาท  
   
4.  ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 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 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 32,317,600 บาท  
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    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
ออนและพนักงานขับรถ จํานวน 17,873,100  บาท  
 4.10 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําอุดหนุน คาอาหารนักเรียนไป-กลับและเงินอุดหนุน
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 53,394,760 บาท  
 4.12 คาตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตของ
พนักงานราชการ จํานวน 1,260,000 บาท  
 4.13 คาสาธารณูปโภค 6 เดือน จํานวน 7,768,480 บาท  
 4.14 คาอาหารทําการนอกเวลาคาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ         
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงของศูนยการศึกษาพิเศษใชบริหารจัดการตามภารกิจ  จํานวน 21,807,100 บาท  
 4.15 ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลาน
บาท ข้ึนไป   จํานวน 59,419,500  บาท  
 4.16 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  จํานวน 18,072,000  บาท  
 4.17 คาใชจายอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา  คาอาหารนักเรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุนให
เปนปจจัยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 จํานวน 37,651,090  บาท  
 4.18 คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจของศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน                 
21,102,500  บาท 
 4.19  คาปรับปรุงซอมแซม พัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาพิเศษ จํานวน            
144,226,800  บาท  
 4.20 สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 59,391,400  บาท  
 4.21 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท และตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน 
229,896,400 บาท  

4.22  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) จํานวน 605,440,500 บาท  
4.23 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ระยะเวลา 6 เดือน ไดแก คาตอบแทนจางธุรการ

โรงเรียน  คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง  คาจางเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและคาตอบแทนจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน จํานวน 1,658,134,800  บาท  

4.24 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการสําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียน
รวม จํานวน 172,525,800  บาท  

4.25 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ,พนักงานธุรการ,นักการภารโรง) 
จํานวน 36,818,600  บาท  

4.26 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) จํานวน 36,818,600 บาท  
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4.27 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ระยะเวลา 6 เดือน ไดแก คาตอบแทนจางธุรการ
โรงเรียน  คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง  คาจางเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและคาตอบแทนจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน จํานวน  218,729,700  บาท  

4.28 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการสําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียน
รวม จํานวน  15,160,200  บาท  

5.  ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.1 คาปรับปรุงซอมแซมพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 

118,008,400 บาท  
 5.2  สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 123,870,000  บาท  
 5.3 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทและตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 
263,818,200  บาท  
 5.4 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 %  จํานวน  27,261,000  บาท 

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

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

6. ผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
6.1 คาใชจายงบอุดหนุนท่ัวไป ในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จํานวน 90,132,000  บาท  
6.2 คาครุภัณฑราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลาน  และเกินกวา 1 ลานบาท และสิ่งกอสรางราคาตอ

หนวยต่ํากวา 10 ลาน  จํานวน 20,739,600  บาท  
6.3 คาจางครูดูแลนักเรียนประจําหอพักนอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน               

2,835,000 บาท 
6.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  จํานวน 1,450,000 บาท 
6.5 คาครุภัณฑการศึกษาและครุภัณฑวิทยาศาสตรราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท              

7,000,000 บาท 
6.6 คาใชจายในการแขงขันฟสิกส จํานวน 450,000  บาท  
6.7 คาใชจายในการพัฒนานักเรียนสูมาตรฐานสากล จํานวน 2,382,000 บาท   
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6.8  คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาครแูละบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน   2,700,000   บาท  

6.9 คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน 3,750,000 บาท  

6.10 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว จํานวน 628,400  บาท  
6.11 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนและกิจกรรมเสริมวิชาการตาม

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

คณิตศาสตร  จํานวน  39,942,000 บาท  
 6.13 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม  จํานวน  2,100,000  บาท 
 6.14 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม  จํานวน  1,050,000  บาท 
 6.15 คาจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน  
7,560,000 บาท  
 6.16 คาใชจายในการเขารวมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหความรูและประชาสัมพันธ
โครงการแกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป ใน 4 ภูมิภาค จํานวน             
600,000 บาท  
 6.17 คาอาหารนักเรียนโครงการหองเรียนกีฬาระยะท่ี 1 จํานวน 3,895,000   บาท  
 6.18 คาท่ีดินและสิ่งกอสรางราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท จํานวน 56,507,200  บาท  
 6.19 คาครุภัณฑดนตรีตอหนวยราคาต่ํากวา 1 ลานบาท และเกินกวา 1 ลานบาท จํานวน              
9,000,000  บาท  
 6.20 ครุภัณฑงานบานงานครัวท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และราคาตอหนวยเกินกวา                 
1 ลานบาท  จํานวน 5,826,400  บาท 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


