
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน 

กิจกรรมหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจําปงบประมาณ 2561          
มีท้ังหมด 51  กิจกรรมหลัก ในจํานวนดังกลาวมีกิจกรรมหลักใหมท่ีเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน                                                                                                             
9 กิจกรรมหลัก ไดแก  กิจกรรมพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรีและกีฬา              
กิจกรรมพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boost Camp   กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  กิจกรรมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีตองการความ
ชวยเหลือและพัฒนาพิเศษอยางเรงดวน  กิจกรรมขับเคลื่อนการแกปญหาเด็กท่ีอยูนอกระบบการศึกษาใหกลับ
เขาสูระบบการศึกษา  กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบูรณาการ
ขอมูลและสรางหลักประกันโอกาสการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู
มาตรฐานสากลและกิจกรรมสานพลังประชารัฐดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนํา  เปนกิจกรรมใหม         
จึงไมไดเปรียบเทียบให  ดังนั้นในตารางท่ี 9 นี้จะวิเคราะหกิจกรรมหลักในสวนท่ีมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเกินกวา
รอยละ 20 ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดเกณฑ โดยขอสรุปผลการดังนี ้   

 

1.  กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา :  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  
ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 8,470,095,633.16 บาท  คิดเปนลดลงรอยละ 69.40 (ปงบประมาณ 
2561 ตนทุนรวม จํานวน 3,734,457,831.12 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 12,204,553,464.29 บาท) 

และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 
1,871 คน  คิดเปนลดลงรอยละ 0.21  เม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารท่ีลดลงแตนอย
กวา จึงสงผลใหกิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 69.34 ซ่ึง
งบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้  

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 
 

2.  กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและส่ิงกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียน
ปกติ :  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 
740,206,977.98 บาท  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  24.82   (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน 
3,722,585,216.05 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 2,982,378,238.08 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณของ
กิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 เทาเดิม คือ จํานวน  183  เขตพ้ืนท่ี  เม่ือ
ปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  ประกอบกับมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกใน
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,286,521,663.23 บาท  จึงสงผลใหกิจกรรมกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
เรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ  มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ  24.82  ซ่ึงงบประมาณ
สวนใหญนําไปใชจายดังนี้  
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 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 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวย 10 ลานบาทข้ึนไป  จํานวน  9,404,900  บาท 
 2.6 คากอสรางอาคารเรียน 212 ล/57-ข โรงเรียนบานบางเทา จ.ภูเก็ต จํานวน                  

9,562,800  บาท 
 2.7 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ โรงเรียนวัดพระงาม จ.

พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 3,010,500  บาท  

3.  กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ :  เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561  ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  28,607,859,428.29 บาท  คิดเปนลดลงรอยละ 
60.69  (ปงบประมาณ 2561  ตนทุนรวม จํานวน 28,532,050,870.11 บาท  ปงบประมาณ 2560 จํานวน 
47,139,910,298.39  บาท)  และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 11,579 คน  คิดเปนลดลงรอยละ 0.36  เม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารท่ี
ลดลงแตนอยกวา จึงสงผลใหกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ มีตนทุนตอหนวย
ลดลงรอยละ 60.55  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้  

 3.1 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารรูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 109,700,000  บาท 

 3.2 คาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน              
49,890,000 บาท  

 3.3 คาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 1,631,000  บาท  

    3.4 คาใชจายเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได ในโรงเรียนประถมศึกษานํารอง จํานวน            
3,200,000 บาท  

 3.5 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ตอเนื่อง จํานวน 42,014,700 บาท  
 3.6 คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาประปา เพ่ือติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบ

ไฟฟาประปา จํานวน 263,960,150  บาท  
 3.7 คาตอบแทนจางครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6,539,400  บาท  
 3.8 คาใชจายในการสัมมนาผอ.กลุมการเงินของ สพท. จํานวน 768,000 บาท 
 3.9 คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑผลงานของนักเรียน 

จํานวน 673,400  บาท  
 3.10 คาใชจายในการประเมิน PISA 2018 จํานวน 9,395,000 บาท  
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 3.11 คาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต จํานวน              
8,130,000  บาท 

 3.12 คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียนผูมี
ความสามารถดานดนตรีและนาฏศิลป จํานวน 1,135,000  บาท 

 3.13 คาใชจายโครงการหองเรียนกีฬาสําหรับชุดกีฬา พัฒนาบุคลากร จัดทําวิดิทัศน  วัสดุ
เครื่องนอนและคลินิกพิเศษ จํานวน 2,960,560  บาท 

 3.14 คาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 350,800  บาท  

 3.15 คาตอบแทนจางครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริและ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,410,500  บาท  

 3.16 คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑผลงานของนักเรียน 
จํานวน 444,900 บาท  

 3.17 คาใชจายโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน จํานวน 839,300  บาท  
 3.18 คาใชจายในการประเมิน PISA 2018 จํานวน 3,340,000 บาท  
 
4.  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ :  เปรียบเทียบตนทุน

รวมปงบประมาณ 2561  ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 15,594,022,886.97 บาท  คิดเปนลดลงรอย
ละ 65.27 (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน  8,296,160,943.54  บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 
23,890,183,830.52 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน  30,147 คน คิดเปนลดลงรอยละ 1.70 เม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารท่ี
ลดลงแตนอยกวา จึงสงผลใหกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ มีตนทุน      
ตอหนวยลดลงรอยละ  64.67  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้  

 4.1 คาใชจายในการลงทะเบียนและคาพาหนะผูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาครูดวย
หลักสูตร “ผูนําในตัวฉัน”   จํานวน 7,424,000  บาท 

 4.2  คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรอมเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จํานวน 278,932,500  บาท  

 4.3 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 18,300,000  บาท  

 4.4 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน              
55,608,795  บาท  

 4.5 คาใชจายในการจัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน จํานวน            
366,740 บาท 

 4.6 คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการ
แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 1,200,000  บาท  

 4.7 คาเชาท่ีดิน (วัดราง) จํานวน 14,628,834  บาท  
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 4.8  คาใชจายในการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยงและคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง ผอ.สพท.  
จํานวน 1,554,770  บาท  

 4.9 คาพาหนะเดินทางในการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดการเรยีนรูแบบ 
Active Learning จํานวน 313,030  บาท 

 4.10 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน          
508,200  บาท  

 4.11 คาใชจายสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา 
จํานวน 14,071,100  บาท  

 4.12 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
จํานวน 1,216,960  บาท  

 4.13 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน จํานวน  54,900,000  บาท 

 4.14 คาตอบแทนครูวิทย-คณิต จํานวน  278,932,500 บาท 
 4.15 คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการนิเทศและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแบบ  Active 

Learning  จํานวน 2,737,380 บาท  
 4.16 การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 3,403,300  บาท  
 4.17 คาใชจายอุดหนุนทุนการศึกษาตอปริญญาตรีสําหรับครูในโรงเรียนตามโครงการ

พระราชดําริ จํานวน 500,000  บาท  
 
 

5. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนยการศึกษาพิเศษ :  เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 273,214,685.09 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 
49.59 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน   277,698,781.10 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 
550,913,466.19 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณงานปงบประมาณ 2561 เพ่ิมจากปงบประมาณ 2560 
จํานวน  7,817 คน  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.90 เม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารท่ี
เพ่ิมข้ึนแตนอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนกิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนยการศึกษาพิเศษลดลง
รอยละ  63.18  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้ 

5.1 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 189,000  บาท  
 5.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คนครัว, คนงาน, ยาม, นักการภารโรง, พ่ีเลี้ยงเด็ก

ปญญาออนและพนักงานขับรถ จํานวน 17,873,100  บาท  
 5.3 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําอุดหนุน คาอาหารนักเรียนไป-กลับและเงินอุดหนุน

ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนประจํา จํานวน 53,394,760 บาท  
 5.4 คาตอบแทนพิเศษรายเดือน สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต

ของพนักงานราชการ จํานวน 1,260,000 บาท  
 5.5 คาสาธารณูปโภค 6 เดือน จํานวน 7,768,480 บาท  
 5.6 คาอาหารทําการนอกเวลาคาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซม

ครุภณัฑ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงของศูนยการศึกษาพิเศษ  จํานวน 21,807,100 บาท  
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 5.7 ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต             
1 ลานบาท ข้ึนไป   จํานวน 59,419,500  บาท  

 5.8 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  จํานวน 18,072,000  บาท  

 5.9 คาใชจายอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา  คาอาหารนักเรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุน
ใหเปนปจจัยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 จํานวน 37,651,090  บาท  

 5.10  คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจของศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน               
21,102,500  บาท 

 
6. กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและส่ิงกอสรางประกอบสําหรับเด็กพิการ   

เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 32,828,448.50 บาท  
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  18.69   (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน  208,476,633.40 บาท ปงบประมาณ 
2560 จํานวน 175,648,184.90 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 
ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  7 แหง  คิดเปนลดลงรอยละ 6.60  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากกวา
ปริมาณงานท่ีเปนตัวหารท่ีลดลงแตนอยกวา  ประกอบกับมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกใน
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 151,390,281.27 บาท จึงทําใหตนทุนกิจกรรมกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
เรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับเด็กพิการ เพ่ิมข้ึนรอยละ  27.08  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้ 

 6.1 คาปรับปรุงซอมแซม พัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาพิเศษ จํานวน            
144,226,800  บาท  

 6.2 สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 59,391,400  บาท  
 6.3 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทและตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป   จํานวน 

262,124,900 บาท  
   
 7.  กิจกรรมการกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคาเรียนและส่ิงกอสรางประกอบสําหรับ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห :  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 
จํานวน 85,360,697.31 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน รอยละ 19.73  (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวมจํานวน  
517,970,608.48 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 432,609,911.17  บาท) และดวยจํานวนปริมาณงาน
ปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 1  โรง  คิดเปนลดลงรอยละ 1.96  เม่ือตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนมากกวาปริมาณงานท่ีลดลงนอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมการกอสรางปรับปรุง
ซอมแซมอาคาเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.13 สาเหตุท่ี
ตนทุนรวมของกิจกรรมดังกลาวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 
2561 จํานวน 151,270,038.67 บาท  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้  

7.1 คาปรับปรุงซอมแซมพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนราชประชานุเคราะห จํานวน 
118,008,400 บาท  

7.2 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 123,870,000  บาท  
7.3 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาทและตั้งแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 

263,818,200  บาท  
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8.  กิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห :  
เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 383,961,357.21 บาท  
คิดเปนลดลงรอยละ 32.17 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน  809,653,228.81 บาท ปงบประมาณ 
2560 จํานวน 1,193,614,586.03 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 
2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 3,386 คน คิดเปนลดลงรอยละ 7.60  เม่ือตนทุนรวมลดลง
มากกวาปริมาณงานท่ีลดลงนอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอย
โอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ลดลงรอยละ 26.59  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี ้

 8.1 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % จํานวน 27,261,000 บาท 
8.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ  จํานวน  31,829,900  บาท  

 8.3 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคม 5 % และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต  จํานวน  10,613,400  บาท 

 8.4 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับครูผูดูแลนักเรียนประจําหอนอน  
จํานวน 40,097,100  บาท  

 8.5 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,754,100  บาท  
 8.6 คาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณงานบานงานครัว วัสดุการศึกษาและคาซอมแซมยานพาหนะ 

จํานวน 26,638,260 บาท  
 8.7 ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาทและครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต              

1 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 105,906,200  บาท  
 8.8 คาตอบแทนวิทยากร/ครูผูสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 4,644,000  บาท  
 
 

9. กิจกรรมโรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล :  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  205,113,212.31 บาท  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 79.46 (ปงบประมาณ 
2561 ตนทุนรวม จํานวน 463,239,188.93 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 258,125,976.62 บาท) และ
ดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 เทาเดิม คือ จํานวน  
2,366 โรง  เม่ือปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน ประกอบกับมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิก
ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 416,276,851.02 บาท  จึงสงผลใหกิจกรรมโรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล      
มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน คือรอยละ  79.46   

10. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค 
เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 54,605,681.35 บาท        
คิดเปนลดลงรอยละ 10.53  (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 464,142,374.31 บาท ปงบประมาณ 
2560  มีจํานวน  518,748,055.66  บาท)  และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2561 
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  24 โรง  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.31  เม่ือตนทุนรวมลดลงนอยกวา
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให
เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาคลดลงรอยละ 20.33  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี ้

10.1 คาใชจายงบอุดหนุนท่ัวไป ในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จํานวน 90,132,000  บาท  
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10.2 คาครุภัณฑราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลาน  และเกินกวา 1 ลานบาท และสิ่งกอสรางราคาตอ
หนวยต่ํากวา 10 ลาน  จํานวน 20,739,600  บาท  

10.3 คาจางครูดูแลนักเรียนประจําหอพักนอน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 
2,835,000 บาท 

10.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  จํานวน 1,450,000 บาท 
10.5 คาครุภัณฑการศึกษาและครุภัณฑวิทยาศาสตรราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 

7,000,000 บาท 
10.6 คาใชจายในการแขงขันฟสิกส จํานวน 450,000  บาท  
10.7 คาใชจายในการพัฒนานักเรียนสูมาตรฐานสากล จํานวน 2,382,000 บาท   
10.8 คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน   2,700,000   บาท  
10.9 คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปน

โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน 3,750,000 บาท  
10.10 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมนอกเวลาเรียนและกิจกรรมเสริมวิชาการตาม

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

คณิตศาสตร  จํานวน  39,942,000 บาท  
 
11.  กิจกรรมพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร :  เปรียบเทียบ

ตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 81,709,641.18 บาท คิดเปนลดลง
รอยละ   48.41 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน  87,089,486.83 บาท ปงบประมาณ 2560  มี
จํานวน 168,799,128.01 บาท)   และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 และ
ปงบประมาณ 2560 เทาเดิม คือ จํานวน 8,640 คน  เม่ือปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวมลดลง  จึงมีผลทํา
ใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรลดลงเทากันตนทุนรวมท่ี
ลดลงคือ รอยละ 48.41   ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายในการดําเนินงานโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  และคาจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอนของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

 
12. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เปรียบเทียบตนทุน

รวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 19,319,003.05 บาท  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  
32.61  (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน  78,552,954.01 บาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 
59,233,950.96 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน  3,983,588 คน  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 134.49  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนนอยกวา
ปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนแตมากกวา  จึงทําใหตนทุนกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และ            
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ลดลงรอยละ  43.45  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้ 

12.1 คาใชจายในการเดินทางใหกับผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สพท.ออนไลน จํานวน 1,349,800  บาท  
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12.2 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา จํานวน 31,485,000  บาท  

12.3  คาใชจายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สพท. 
จํานวน 37,450,000 บาท  

12.4  คาใชจายในการเดินทางใหกับผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ สพท.ออนไลน จํานวน  283,200  บาท  

12.5 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา จํานวน  5,718,000  บาท  

12.6 คาใชจายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สพท. 
จํานวน 8,050,000 บาท  

 
 13. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต :  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 
201,547,430.58  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.27   (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 
728,161,317.99 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 526,613,887.41 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณของ
กิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 เทาเดิม คือ จํานวน 1,303 โรง  เม่ือปริมาณ
งานเทาเดิม แตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปงบประมาณ 2561 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนและมีเงินกันไวเบิก
เหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน 244,525,308.96 บาท จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
ของกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึนเทากับ
ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน คือรอยละ 38.27  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้ 

13.1 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต 
จํานวน 963,500  บาท 

13.2 คาบริหารจัดการใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใตและคาใชจาย
ในการซอมแซมโรงเรียนเรียน  จํานวน 6,134,900  บาท  

13.3 คาใชจายภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน          
8,000,000 บาท 

13.4 คาใชจายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน จํานวน 
8,000,000 บาท  

13.5 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา  จํานวน 106,402,000 บาท  
13.6 คาจางเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

จํานวน 15,941,277 บาท  
13.7 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา จํานวน 108,054,000  บาท  
13.8 คาใชจายในการจัดทัศนศึกษานําคณะนักเรียนและครูผูดูแลเขาชมนิทรรศการงานพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  จํานวน         
2,830,000 บาท  

13.9 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
และความตองการของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต จํานวน 15,520,000 บาท  
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13.10 คาใชจายในการนําคณะนักเรียนพรอมครูผูดูแลจากสถานศึกษาในสังกัดเขาชมนิทรรศการ
งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9 จํานวน  283,000 บาท  

13.11 คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 200,000 บาท 
13.12 คาใชจายในการดําเนินการในภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต 

จํานวน 13,201,700 บาท  
13.13  คาจัดทําปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้งและติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต จํานวน 387,200  บาท  
13.14 คาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานดานธุรการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนใต จํานวน 16,227,000 บาท  
13.15  คาใชจายดําเนินการภาพรวมของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต  จํานวน 

62,000,000 บาท  
 

 14. กิจกรรมคาใชจายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 53,466,286,680.27 
บาท  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  31.78  (ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน  221,685,086,538.16 บาท 
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 168,218,799,857.89 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 1,310 คน  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.29 เม่ือ
ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา  และมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอน
มาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน 17,461,507.53 บาท   จึงทําใหตนทุนกิจกรรมคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ  31.40  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย
คาตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  คาเชาบาน  และคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ของพนักงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

 15. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรมสอดคลองตามบริบท :  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 44,238,972.87 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.90 (ปงบประมาณ 2561 มี
ตนทุนรวม จํานวน 306,005,536.42 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 261,766,563.55 บาท)  แตดวย
จํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 4,100  คน   คิด
เปนลดลงรอยละ 9.34  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา และมีเงินกัน
ไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน 59,968,077.40 บาท จึงสงผลใหกิจกรรม
สงเสริมสนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรมสอดคลอง
ตามบริบท มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.95  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้ 
 15.1 คาใชจายในการดําเนินงานโรงเรียนดวยรักและหวงใยในพระราชนูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จํานวน 3,300,000  บาท  
 15.2 คาใชจายในการดําเนินงานกลุมโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จํานวน 8,920,000  บาท 
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 15.3 คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการดอยตุงและคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพดานดนตรี ศิลปะและกีฬาประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน            
9,701,080  บาท  
 15.4 คาตอบแทนจางครูตางชาติโรงเรียนพระราชทานทับละมุ จํานวน 300,000  บาท  
 15.5 คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จํานวน 1,340,420  บาท  
 15.6 คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จํานวน 3,455,000 บาท  
 15.7 คาอาหารพักนอนสําหรับโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนใหกับนักเรียนพ้ืนท่ียากลําบากในชวง
วันหยุดและกอนหลังเปด-ปดภาคเรียนในภาค 2/2560 จํานวน 3,864,420 บาท  
 15.8 คาใชจายในการอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งดํารง
ตําแหนงศึกษานิเทศก จํานวน  5,317,453  บาท  
 15.9 คาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศนซอมแซมอาคารเรียนเพ่ือเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     จํานวน 1,671,100  บาท  
 15.10 คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จฯ สมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
จํานวน 1,000,000  บาท  
 15.11 คาใชจายในการจัดประชุม กพฐ.สัญจร วันท่ี 6 – 8 ธค.60 จํานวน 1,323,550  บาท 
 15.12 คาใชจายในการจัดภูมิทัศนตกแตงอาคารสถานท่ีเตรียมรับเสด็จและคาใชจายในการ
ประชุมวิชาการนิทรรศการฯ จํานวน 300,000 บาท  
 15.13 คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2561 จํานวน             
3,294,000 บาท  
 15.14 คาอาหารสําหรับนักเรียนพักนอนภาค2/2560 ในพ้ืนท่ียากลําบากในชวงวันหยุดและ
กอนหลังเปด-ปด ภาคเรียน  จํานวน  52,573,500  บาท 

 16. กิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  798,968,736.10 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.91 
(ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 3,154,919,737.06 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 
2,355,951,000.97 บาท)  แตดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 16,098  คน   คิดเปนลดลงรอยละ 40.76  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลง
มากกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา และมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 
จํานวน 14,175,888.01 บาท จึงสงผลใหกิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ  มีตนทุนตอหนวย
เพ่ิมข้ึนรอยละ 126.05  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายคาตอบแทนธุรการโรงเรียนนักการภารโรง 
Labboy และครูดูแลนักเรียนพักนอน และคาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการสังกัด สพท.  
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 17.กิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561 
ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 21,661,032.32 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 33.32 (ปงบประมาณ 2561 
มีตนทุนรวม จํานวน   43,356,095.58 บาท ปงบประมาณ 2560 มีจํานวน 65,017,127.90 บาท)  และดวย
จํานวนปริมาณงานปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  6 โรง  คิดเปนลดลงรอยละ 
4.51  เม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงแตนอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนกิจกรรม
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดารลดลงรอยละ  30.17  ซ่ึงคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้ 
 17.1 สิ่งกอสรางท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาท ข้ึนไป จํานวน 177,730,600  บาท  
 17.2 คากอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางชํารุดทรุดโทรม 
จํานวน 155,389,000 บาท  
 17.3 คาครุภัณฑสําหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีสูงถ่ินทุรกันดาร  จํานวน 39,545,000  บาท   

 18. กิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับนักเรียนพิการ : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  302,731,070.92 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.94 
(ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 1,567,050,532.21 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 
1,264,319,461.29 บาท)  และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 และ
ปงบประมาณ 2560 เทาเดิม คือ จํานวน 16,098 คน เม่ือปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  เนื่องจาก
มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน 7,546,615.32  บาท จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับนักเรียนพิการเพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน คือรอยละ 
23.94  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้ 
       18.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ สําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน 66,510,000 บาท  

18.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) จํานวน 605,440,500 บาท  
18.3 คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 

4,875,200  บาท  
18.4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ระยะเวลา 6 เดือน ไดแก คาตอบแทนจางธุรการ

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

18.5 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการสําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียน
รวม จํานวน 172,525,800  บาท  

18.6 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ สําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จํานวน   1,360,800 บาท  
18.7 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ,พนักงานธุรการ,นักการภารโรง) 

จํานวน 36,818,600  บาท  
18.8 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) จํานวน 36,818,600 บาท  
18.9 คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 

1,310,100 บาท  
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18.10 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ระยะเวลา 6 เดือน ไดแก คาตอบแทนจางธุรการ
โรงเรียน  คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง  คาจางเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรและคาตอบแทนจางครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน จํานวน  218,729,700  บาท  

18.11 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการสําหรับจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียน
รวม จํานวน  15,160,200  บาท  
 18.12 คาจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม จํานวน  6,237,000  บาท  

 19. กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา : เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  59,003,522.94 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
77.98 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 134,671,421.24 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 
75,667,898.30 บาท)  แตดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน 6,841,638 คน  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 6,588  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุน
รวมท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงสงผลใหกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีตนทุนตอ
หนวยลดลงรอยละ 97.34  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายในการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ.  

 20. กิจกรรมวิจัยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  2,610,008.05 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 145.56 (ปงบประมาณ 
2561 มีตนทุนรวม จํานวน 4,403,092.49 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 1,793,084.44 บาท)  แตดวย
จํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 10 เรื่อง  คิดเปน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 25  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา   จึงสงผลให
กิจกรรมวิจัยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 96.45   

 21. กิจกรรมครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึน
จากปงบประมาณ 2560 จํานวน 175,978,267.39  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 25.37 (ปงบประมาณ 2561 
มีตนทุนรวม จํานวน 869,569,454.17 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 693,591,186.78 บาท)  แตดวย
จํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  200 คน  คิดเปน
ลดลงรอยละ 3.70  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา เนื่องจากมีเงินกัน
ไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน  31,717,145.06  บาท  จึงสงผลใหกิจกรรม
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 30.19  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจาย
คาตอบแทนจางครูโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  

 22. กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย: เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 11,720,314.23  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.53 
(ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 68,810,747.10 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 
57,090,432.87 บาท)  แตดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 ลดลงจากปงบประมาณ 2560 
จํานวน 1,030,569  คน  คิดเปนลดลงรอยละ 35.90  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ี
เพ่ิมข้ึนแตนอยกวา รวมท้ังมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน  
35,739,862.14  บาท จึงสงผลใหกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน
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รอยละ 88.04  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายในโครงการเก่ียวกับการแกปญหาการอานและเขียน
ภาษาไทย         

 23. กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผูเรียนเทียบเทานานาชาติ: เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  98,651,430.86 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 82.98   (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 217,537,817.36 บาท ปงบประมาณ 2560  มี
จํานวน 118,886,386.50 บาท)  และดวยจาํนวนปริมาณของกิจกรรมดงักลาวในปงบประมาณ 2561 และ
ปงบประมาณ 2560 เทาเดิม คือ จํานวน 3 ชุด  เม่ือปริมาณงานเทาเดิม  แตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  เนื่องจาก
ปงบประมาณ 2561 ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนและมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 
2561 จํานวน 12,160,494.57 บาท จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพผูเรียนเทียบเทานานาชาติเพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน คือรอยละ 82.98 ซ่ึงงบประมาณสวนใหญ
นําไปใชจาย ดังนี้         
 23.1 คาใชจายในโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2560 จํานวน 107,833,700 บาท 
 23.2 คาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมบุคลากรระดับสถานศึกษา จํานวน 1,518,560 บาท  
 23.3 คาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของผูเขารวมประชุมเตรียมความพรอม เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ จํานวน 548,000 บาท   
 23.4 คาใชจายในโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2560 จํานวน   26,900,600 บาท 
 23.5 คาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมบุคลากรระดับสถานศึกษา จํานวน  1,442,000 บาท  
 23.6 คาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของผูเขารวมประชุมเตรียมความพรอม เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ จํานวน  651,000  บาท   

 24. กิจกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  1,000,008,677.12  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3,041.84 
(ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 1,032,883,803.25 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 
32,875,126.13 บาท)  แตดวยจาํนวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน  10,284  โรง  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 66.91  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุน
รวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา    และมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน  
883,159,199.71  บาท จึงสงผลใหกิจกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 1,782.31  ซ่ึงงบประมาณ สวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้         
      24.1 คาใชจายเขารวมงานมหกรรม EDUCA ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จํานวน 2,143,980 บาท  
 24.2 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน 1,890,000 บาท  
 24.3  คาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 573,098,000 บาท  
 24.4 คาใชจายเขารวมงานมหกรรม EDUCA ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จํานวน 525,980  บาท  
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 24.5 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน  2,170,000 บาท 
 24.6 คาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 73,408,600 บาท  

 25. กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2561  
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน 81,965,844.93  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 531.83 (ปงบประมาณ 
2561  มีตนทุนรวม จํานวน 97,377,949.37 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 15,412,104.44 บาท)  และ
ดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 เทาเดิม คือ จํานวน 
16,800  คน   เม่ือปริมาณงานเทาเดิม  แตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากปงบประมาณ 2561 ไดรับงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนและมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน 7,327,311.38 บาท จึงมี
ผลทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําเพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน คือ
รอยละ 531.83  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายในการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหกับสถานศึกษา
โครงการหองเรียนอาชีพ  คาใชจายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา และ        
คาพาหนะเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการทําหนวยสมรรถนะหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาอาชีพระยะสั้น  

 26. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค : เปรียบเทียบตนทุน
รวมปงบประมาณ 2561  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวน  174,953,845.07  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 138.36 (ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 301,401,691 บาท ปงบประมาณ 2560  มีจํานวน 
126,447,845.93 บาท)  แตดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2560 จํานวน  2,695,469  คน   คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 86.26  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวา
ตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา และมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2561 จํานวน  
41,052,799.05 บาท จึงสงผลใหกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคมีตนทุน 
ตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.98              

 สําหรับกิจกรรมหลักท่ีมีตนทุนตอหนวยความเปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน/ลดลง ไมถึงรอยละ 20 
จํานวน  8 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมชวยเหลือกลุมเปาหมายสังคม , กิจกรรมการสงเสริมศักยภาพในการเรียน
ระดับมัธยมศึกษา , กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปกติ , กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือ
นักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ , กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิ        
คุณพุม , กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , กิจกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษชายแดนใต และกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ ซ่ึงมีตนทุนตอหนวย ดังนี้  -17.01 , 
10.70 , 6.77, -13.84 , 7.91, 17.98, 11.52 และ 11.50  ตามลําดับ  อีกท้ังยังมีกิจกรรมหลักท่ีมีหนวยนับ          
ไมเหมือนกันในปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 อีกจํานวน  3 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรม
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย , กิจกรรมสรางจิตสํานึกดานการบริหาร
จัดการขยะ น้ําเสีย พลังงาน และกิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงไมมี
การเปรียบเทียบและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน/ลดลงให 
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