ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงเงิน
ผลผลิตหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผลผลิตตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไดแก นักเรียน 6 ประเภท ไดแก นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา
นักเรียนการศึกษาภาคบังคับ(นักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน) นักเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนยการศึกษาพิเศษ นักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนที่มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร
และคณิ ตศาสตร และโครงการตามนโยบาย (Flagship) จํ านวน 12 โครงการ ไดแก โครงการพื้น ฐาน
เพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โครงการเสริมสรางระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการปองกัน
และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ กษา โครงการพั ฒ นาหลัก สูตรกระบวนการเรีย นการสอน การวั ด
และประเมินผล โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา โครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โครงการ
เสริ มสร างคุ ณธรรมจริ ย ธรรม และธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา และอี ก 1 ผลผลิ ต เปน รายการคาใชจ า ย
บุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 1 ผลผลิต
จากตารางป ง บประมาณ 2562 มี จํ า นวน 8 โครงการ ที่ ไ ม ส ามารถเปรี ย บเที ย บได
ประกอบดว ยโครงการเพิ่มใหมจ ากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4 โครงการ ซึ่งไดแก โครงการสนับสนุ น
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา และโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา และโครงการที่มีหนวยนับไมเหมือนกันระหวางปงบประมาณ 2562 กับปงบประมาณ
2561 จํานวน 2 โครงการ ซึ่งไดแก โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต และโครงการพัฒ นาหลั กสูต รกระบวนการเรีย นการสอน การวั ดและประเมิ น ผล
สว นอี กจํานวน 2 โครงการ เป น โครงการมีการเปลี่ย นตัว ชี้ วั ด ดานปริ มาณงานจากป งบประมาณ 2561
ซึ่งไดแก โครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และโครงการ
เสริมสรางระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม สวนอีกจํานวน 11 ผลผลิต/โครงการ ผลการเปรียบเทียบ
ผลผลิตหลักปงบประมาณ 2562 กับปงบประมาณ 2561 พบวามี 5 ผลผลิต/โครงการ ที่มีตนทุนตอหนวย
เพิ่มขึ้น/ลดลง ไมถึงรอยละ 20 ไดแก ผลผลิตคาใชจายบุคลากรภาครั ฐยกระดับ คุณภาพการศึกษาและ
การเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ผลผลิ ต ผู จ บการศึ กษาภาคบัง คับ ผลผลิตผูจ บการศึกษามัธ ยมศึกษาตอนปลาย
ผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ และโครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค ซึ่งมีตนทุนตอหนวย ดังนี้ -1.81 , -18.13, -19.97 , 5.68 และ 9.97 ตามลําดับ และอีก
6 ผลผลิต/โครงการ มีตนทุนตอหนวยผลผลิตเพิ่มขึ้น/ลดลง เกินกวารอยละ 20 ผลการวิเคราะหเปนดังนี้
1. ผลผลิ ตผู จ บการศึ กษากอนประถมศึก ษา ป งบประมาณ 2562 มี ตน ทุ น รวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,246,568,027.49 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 33.38 (ปงบประมาณ 2562
จํานวน 2,487,889,803.63 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 3,734,457,831.12 บาท) และ
ดวยปริมาณนักเรียนกอนประถมศึกษา ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 85,942 คน
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 9.56 เมื่อจํานวนนักเรียนที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นนอยกวาตนทุนรวมที่ลดลงแตมากกวา
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จึงทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษาลดลงรอยละ 39.19 โดยคาใชจายสวนใหญ
นําไปใชจายเพื่อจัดการศึกษาใหกบั ประชากรวัยเรียนในระดับกอนประถมศึกษา ดังนี้
1.1 คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จํานวน
660,000 บาท
1.2 คาเชาบริหารอินเตอรเน็ต จํานวน 15,000,000 บาท
1.3 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาบริหารจัดการโรงเรียน
จํานวน 54,900,000 บาท
1.4 คาใชจายในการเดินเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําเครือขายทองถิ่น จํานวน
683,900 บาท
1.5 คาใชจายในการดําเนินการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย จํานวน
33,428,200 บาท
1.6 คาใชจายในการนํารองการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณระดับ
ปฐมวัย จํานวน 649,000 บาท
1.7 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 10,861,100 บาท
1.8 คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จํานวน 399,500 บาท
2. ผลผลิตเด็กพิการไดรั บการศึก ษาขั้นพื้น ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ปงบประมาณ
2562 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 250,516,128.37 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.57
(ปงบประมาณ 2562 จํานวน 2,620,011,677.69 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,369,495,549.32 บาท) และ
ดวยจํานวนนักเรียนเด็กพิการที่เปนตัวหารลดลง จํานวน 17,722 คน คิดเปนลดลงรอยละ 39.42 เนื่องจาก
มีอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับบิดามารดามีความรูมากขึ้นสงผลใหเด็กที่เกิดมาไมพิการ เมื่อตนทุนรวมมี
สัดส วนเพิ่มขึ้ นน อยกว าจํานวนปริ มาณนักเรียนเด็กพิ การที่ลดลงแต มากกว า จึ งสงผลให ตนทุ นตอหนวยผลผลิ ต
เด็ กพิ การเพิ่มขึ้ นร อยละ 82.52 โดยค าใชจายสวนใหญนําไปใชเพื่ อจั ดการศึกษาและพั ฒนาสมรรถภาพเด็ กพิ การ
มีดังนี้
2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาบํารุงรักษาลิฟทและคาใชสอยในการ
เตรียมการรับเสด็จ จํานวน 1,799,680 บาท
2.2 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 469,500 บาท
2.3 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,085,000 บาท
2.4 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,932,400 บาท
2.5 คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 17,902,500 บาท
2.6 คาใชสอยในการซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จํานวน 1,473,800 บาท
2.7 คาสาธารณูปโภค ตั้งแต 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.62 จํานวน 15,536,960 บาท
2.8 คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 2,593,624 บาท
2.9 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการใน
พื้นที่รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จํานวน 16,994,450 บาท
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2.10 คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน
15,916,400 บาท
2.11 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน
1,808,650 บาท
2.12 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําและไปกลับ และอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียน
ประจํา จํานวน 48,595,410 บาท
2.13 คาอาหารนอกเวลา คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซม
ครุภัณฑ จํานวน 15,941,100 บาท
2.14 คาเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการคนหาเด็กพิการ
จํานวน 15,017,450 บาท
2.15 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 18,156,600 บาท
2.16 คาจางพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 503,888,400 บาท
2.17 คาเงินสมทบเงินทดแทนประจําป 2561-2562 ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน
2,042,000 บาท
2.18 คาจางพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 30,827,400 บาท
2.19 คาเชาบริการอินเตอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2562 (6 เดือน) จํานวน
20,824,900 บาท
2.20 คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 5,462,024 บาท
2.21 คาใชจายทําขอสอบกลาง สําหรับคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมครูดานการสอนคน
พําการ จํานวน 547,880 บาท
2.22 คาใชจายในการรวมจัดงาน Thailand Social Expo 2019 จํานวน 626,212 บาท
2.23 คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 908,000 บาท
2.24 คาใชจายโครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังใน รพ. จํานวน
1,440,000 บาท
2.25 คาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
และผูดอยโอกาส จํานวน 4,588,000 บาท
2.26 คาใชจายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จํานวน 2,763,208 บาท
2.27 คาใชจายในโครงการปรับบานเปนหองเรียนเปลี่ยนพอแมเปนครู จํานวน 7,038,850 บาท
2.28 คาตอบแทนครูอัตราจางและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 20,212,500 บาท
2.29 เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหศูนยการศึกษาพิเศษไปใชในการ
จัดการศึกษาคนพิการ จํานวน 197,520,000 บาท
2.30 คาตอบแทนครูอัตราจางประจําหองเรียนคูขนาน สําหรับบุคคลออทิสติก 113 อัตรา
และครูอัตราจางประจําศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง 110 อัตรา จํานวน 20,212,500 บาท
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2.31 คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 15,755,262 บาท
3. ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,231,566,608.93 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 92.76 (ปงบประมาณ 2562
จํานวน 2,559,190,446.22 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,327,623,837.29 บาท) และดวยจํานวน
นักเรียนเด็กดอยโอกาสที่เปนตัวหารลดลง จํานวน 8,584 คน คิดเปนลดลงรอยละ 19.28 เนื่องจาก สพฐ.
มีโครงการเรียนฟรี 15 ป ทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตนยายไปอยูโรงเรียนปกติ
เพิ่มขึ้น เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกวาจํานวนปริมาณนักเรียนที่ลดลงนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 138.81 คาใชจายสวนใหญนําไปใชจายในการ
ปรับปรุง ซอมแซม อาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหที่ชํารุดทรุดโทรม
ประสบวาตภัย/ภัยธรรมชาติ ใหแกสถานศึกษาที่ดูแลเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา และเปนคาใชจายใหเขต
พื้นที่ที่ตองดูแล สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส โดยมีรายละเอียดคาใชจายดังนี้
3.1 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 34,422,900 บาท
3.2 คาตอบแทนครู ผูสอนหลักสูตรศาสนาอิสลาม ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน
4,632,000 บาท
3.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,267,200 บาท
3.4 คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 22,953,000 บาท
3.5 คาติดตั้ง หมอแปลงและเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟา และคาดูแลบํารุงระบบไฟฟาที่ชํารุดจาก
การใชงาน จํานวน 931,702 บาท
3.6 คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลาม ภาค 1/2562 จํานวน 4,368,000 บาท
3.7 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,635,700 บาท
3.8 คาซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและซอมแซมระบบไฟฟาที่ชํารุด
ใชการมานาน จํานวน 3,658,135 บาท
3.9 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน
1,084,000 บาท
3.10 คาใชสอยในการขุดลอกสระน้ําของโรงเรียน จํานวน 332,000 บาท
4. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต
ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 189,500,540.05 บาท คิดเปนลดลง
รอยละ 26.02 (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 538,660,777.93 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม
จํ านวน 728,161,317.99 บาท) แต ด ว ยปริ มาณของโครงการดั งกล าว ในป งบประมาณ 2562 และ
ปงบประมาณ 2561 เทากัน คือ 1,303 โรง เมื่อปริมาณงานเทาเดิมแตตนทุนรวมลดลง จึงมีผลใหตนทุน
ตอหนวยของโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เพิ่มขึ้นเทากับตนทุนรวมที่ลดลงคือรอยละ 26.02 ซึ่งมีการนํางบประมาณไปใชจายดังนี้
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4.1 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ จํานวน 53,946,000 บาท
4.2 คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 15,830,100 บาท
4.3 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
จํานวน 53,946,000 บาท
4.4 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 53,862,000 บาท
4.5 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562
จํานวน 53,892,000 บาท
4.6 คาใชจายในโครงการสงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต โครงการสงเสริม
การสอนภาษาไทยและภาษาอาเซียน และโครงการสงเสริมความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 57,941,485 บาท
4.7 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ จํานวน 5,373,000 บาท
4.8 คาใชจายโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต จํานวน 8,550,000 บาท
4.9 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
จํานวน 5,508,000 บาท
4.10 คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู
ประชาคมอาเซียน จํานวน 2,000,000 บาท
4.11 คาใชจายโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต จํานวน 816,375 บาท
4.12 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 5,508,000 บาท
4.13 คาใชจายโครงการคายอบรมวิทยาศาสตรอากาศยานและแขงขันอากาศยานปกหมุน
จํานวน 3,298,900 บาท
4.14 คาใชจายของนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ ปการศึกษา 2562 จํานวน
20,197,632 บาท
4.15 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,940,350 บาท
4.16 คาใชจายในการดําเนินโครงการอุปถัมภ ปการศึกษา 2562 จํานวน 285,705 บาท
4.17 คาใชจายของนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ ปการศึกษา 2562 จํานวน
3,516,552 บาท
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5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2562 มีตนทุน
รวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 21,651,579.15 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.08 ปงบประมาณ
2562 จํานวน 156,323,000.39 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 134,671,421.24 บาท) และดวยจํานวน
ปริ ม าณงานของโครงการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาที่ เ ป น ตั ว หารลดลง จํ า นวน
1,075,375 คน คิดเปนลดลงรอยละ 15.48 และดวยสัดสวนตนทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกวาจํานวนปริมาณงาน
ที่ลดลงนอยกวา สงผลทําใหตนทุนตอหนวยโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
รอยละ 37.34 ซึ่งงบประมาณสวนใหญไดนําไปใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. ดังนี้
5.1 คาใชจายโครงการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 4,789,750 บาท
5.2 คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 28,815,000 บาท
5.3 คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
และชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
309,000 บาท
5.4 คาใชจายโครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค จํานวน
1,080,000 บาท
5.5 คาใชจายโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 5,507,500 บาท
5.6 คาใชจายเกี่ยวกับโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
1,684,800 บาท
5.7 คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ ในการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯและผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯ จํานวน
1,151,600 บาท
5.8 คาใชจายโครงการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลและชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 6,281,155 บาท
5.9 คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13,026,000 บาท
5.10 คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
และชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
789,200 บาท
5.11 คาใชจายในการนํานักเรียนและครูนํารวมกิจกรรมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี
TO BE NUMBER ONE จํานวน 4,656,650 บาท
5.12 คาใชจายเกี่ยวกับโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
1,876,000 บาท
5.13 คาใชจายโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนใน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 2,460,920 บาท
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6. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2562
มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 65,279,588.99 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 71.01
(ปงบประมาณ 2562 จํานวน 157,212,587.01 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 91,932,998.02 บาท)
และดวยจํานวนปริมาณงานของโครงการดังกลาวที่เปนตัวหารลดลง จํานวน 112,412 คน คิดเปนลดลงรอยละ
1.89 และดวยสัดสวนตนทุนเพิ่มขึ้นมากกวาจํานวนปริมาณงานที่ลดลงนอยกวา สงผลทําใหตนทุนตอหนวย
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 74.30 ซึ่งงบประมาณ
สวนใหญใชเปนคาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและใหคําปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

