ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุน แยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะ
ของตนทุน (คงที่/ผันแปร)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานักตาง ๆ
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยในสวนกลางมี 12 สํานัก 12 ศูนยตนทุน
และมีสํานัก/ศูนยที่ตั้งขึ้นโดยไมไดถูกกําหนดในโครงสรางอีก 8 สํานัก ไดแก สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สถาบั นภาษาอั งกฤษ สํา นักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานั กบริ หารงานการศึกษา
ภาคบังคับ ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน หนวยศึกษานิเทศก โดยทั้ง 8 สํานักจะใชศูนยตนทุน
เดี ย วกั น กั บ สํ า นั กที่ แยกออกมา แต จ ะใช ร หัส กิจ กรรมยอ ยเปน ตั ว กําหนดวาเปน สํานักใดเพื่อมิใ หซ้ําซอ น
อาทิเชน สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มิใชสํานักตามโครงสราง จะอยูภายใตสํานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชรหัสศูนยตนทุนเดียวกันคือ 2000400005 แตจะแบงรหัสกิจกรรม
ยอยของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายคือ 116 , สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.)
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) หนวยศึกษานิเทศก (ศน.) ซึ่งทั้ง 3 สํานักจะอยู
ภายใตสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตจะมีรหัสกิจกรรมยอยที่จะเปนตัวกําหนด
เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนเมื่อเกิดการใชจายเงินขึ้น ที่จะนํามาคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยเชนกัน
สําหรับหนวยงานในภูมิภาคประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แหง
(183 ศู นย ตนทุ น) , โรงเรี ยนภายใต สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา 183 เขต (183 ศู นย ตนทุ น) ,
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษามั ธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูน ยตน ทุน ) , โรงเรีย นภายใตสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา 42 แห ง (42 ศู น ยต น ทุ น ) , โรงเรีย นการศึก ษาพิเ ศษ 41 แหง (43 ศู น ย ตน ทุน ),
ศูนยการศึกษาพิเศษ 76 แหง (77 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนราชประชานุเคราะห/ศึกษาสงเคราะห 49 แหง
(50 ศู น ย ต น ทุ น ) และโรงเรี ย นประถมศึก ษาและโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา 153 แห ง (153 ศู น ย ตน ทุ น ) รวม
ศูนยตนทุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 773 ศูนยตนทุน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานที่ใหบริการทางการศึกษามีภารกิจ
เกี่ ย วกั บ การจั ดและส งเสริ มการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อใหการศึกษาขั้ น พื้น ฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู
และทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสมเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต
โดยกําหนดกรอบแนวคิดวา การศึกษาจะตองเปนไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลผลิตของการศึกษาจะตอง
นําไปสูการเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตที่มีความเปนไทยมีความรูความสามารถมีศักยภาพเพียงพอที่
จะกาวสูความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท ดังนั้น ผลผลิตหลักของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานคือนักเรียน โดยไดกําหนดศูนยตนทุนหลักจะเปนสถานศึกษาที่ใหบริการนักเรียนโดยตรง
เป น ศู น ย ต น ทุ น หลั ก ซึ่ ง มี 584 ศู น ย ต น ทุ น สํา หรั บ หนว ยงานที่ ป ฏิ บัติ งานที่ สํา นัก งานไดแ ก สํา นัก ตา ง ๆ
ในสวนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะเปน
หนวยที่สนับสนุนสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จะกําหนดใหเปนศูนยตนทุนสนับสนุน
ซึ่งมี 237 ศูนยตนทุน โดยคาใชจายสวนใหญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนคาใชจาย
ที่สามารถระบุผูใชงานไดโดยตรง และเปนตนทุนคงที่ สวนตนทุนผันแปร
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ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของกิจกรรมหรือผลผลิตจะมีเพียงเงินอุดหนุนที่จัดใหแกนักเรียนแตละระดับ
ในแต ล ะป ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง จะเปลี่ ย นแปลงตามจํ า นวนนั ก เรี ย นและมี ก ารเปลี่ ย นแปลงค า ใช จ า ยรายหั ว
ตามภาวะเศรษฐกิจ สําหรั บคาใชจายด านการฝกอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมของแตละสํานั ก
ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการใหทุกหนวยงานในสังกัดไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนยตนทุนหลัก ประกอบดวย
โรงเรียนภายใตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต
(183 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูนยตนทุน) ,
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 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/ศูนยที่ตั้งขึ้นเพื่อการบริหารจัดการตามภารกิจและนโยบาย 8 หนวยงาน) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต
จากตารางการเปรี ย บเที ย บต น ทุ น คงที่ แ ละต น ทุ น ผั น แปรป ง บประมาณ 2561 และ
ปงบประมาณ 2562 ในภาพรวม พบวา ตนทุนคงที่ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน
5,411,436,006.72 บาท (ปงบประมาณ 2562 ตนทุนคงที่ จํานวน 258,089,013,572.31 บาท ปงบประมาณ
2561 ต น ทุ น คงที่ จํ า นวน 263,500,449,579.03 บาท) คิ ด เป น ลดลงร อยละ 2.05 ส ว นต น ทุ น ผั น แปร
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,544,410,897.15 บาท (ปงบประมาณ 2562
ต น ทุ น ผั น แปร จํ า นวน 38,252,783,586.01 บาท ป ง บประมาณ 2561 ต น ทุ น ผั น แปร จํ า นวน
39,797,194,483.16 บาท) คิดเปนลดลงรอยละ 3.88 โดยไดวิเคราะหถึงสาเหตุการลดลงของตนทุนคงที่ และ
ตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน ดังนี้
วิเคราะหคาใชจายภาพรวมของศูนยตนทุนคงที่ และศูนยตนทุนสนับสนุน
ตนทุนคงที่ : เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณ 2562 กับปงบประมาณ 2561 พบวา ตนทุนคงที่
ของศูนยตนทุนหลัก ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,273,539,741.36 บาท
(ปงบประมาณ 2562 จํานวน 238,817,515,400.73 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 243,091,055,142.09 บาท)
คิด เป น ลดลงร อยละ 1.76 โดยงบประมาณสว นใหญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
จะจัดสรรใหแกสถานศึกษาที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนใหนักเรียน ซึ่งเปนผลผลิตหลักของหนวยงาน ไดมี
การพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามศักยภาพอยาง
เทาเทียมกัน และเพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหสูงขึ้นไดมาตรฐาน ทัดเทียมอารยประเทศ และเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยวิเคราะหคาใชจายไดดังนี้
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คาใชจายบุคลากร : ในภาพรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 5,089,142,493.94 บาท
(ปงบประมาณ 2562 จํานวน 232,462,327,182.66 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 237,551,469,676.60 บาท)
คิดเปนลดลงรอยละ 2.14 เนื่องจากมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะและคาตอบแทนรายเดือนกอนปงบประมาณ 2561 ซึ่งตกคางไมไดเบิกจาย จึงนํามา
เบิกจายในปงบประมาณ 2561 จึงสงผลใหคาใชจายบุคลากรในปงบประมาณ 2561 สูงกวาปงบประมาณ 2562
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค : ในภาพรวมของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2562 มีการใชจายลดลงกวาปงบประมาณ
2561จํานวน 233,323,065.85 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 1.26 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 18,299,834,825.89
บาทปงบประมาณ 2561 จํานวน 18,533,157,891.74 บาท) ซึ่งคาใชจายที่ลดลงจะเปนของศูนยตนทุนสนับสนุน
คิดเปนลดลงรอยละ 12.39 ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและสํานักในสวนกลาง จํานวน 12 สํานัก
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย : ในภาพรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน
88,970,446.93 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 1.20 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 7,326,851,563.76 บาท
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 7,415,822,010.69 บาท) สาเหตุที่คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายลดลงเกิดจาก
การไดมาซึ่งครุภัณฑและสิ่งกอสราง ซึ่งเปนทรัพยสินของสวนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจางลดลง
คาใชจายเดินทาง : ในภาพรวมของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน ปงบประมาณ 2562 ลดลงกวา
ปงบประมาณ 2561 จํ านวน 427,080,431.62 บาท คิด เปน ลดลงรอยละ 34.94 (ป งบประมาณ 2562
จํานวน 795,273797.16 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,222,354,228.78) คาใชจายเดินทางที่ลดลง
เปนทั้งของศูนยตนทุนหลักและตนทุนสนับสนุน ซึ่งเปนคาใชจายของโรงเรียนประเภทตาง ๆ ทั้งโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ศูนยการศึกษาพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสํานักในสวนกลาง
จํานวน 12 สํานัก
คาใชจายอื่น : ในภาพรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 43,154,729.29 บาท คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.54 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 992,890,471.41 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน
949,735,742.12 บาท) ซึ่งคาใชจายอื่น เปนคาใชจายประเภท คาใชจายสวัสดิการสังคม คาจําหนายจากการ
ขายสินทรัพย และอื่น ๆ
ตนทุนผันแปร : ในภาพรวมตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนหลักปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561
จํานวน 462,604,640.33 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.63 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 28,859,920,936.56 บาท
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 28,397,316,296.23 บาท) สวนตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนสนับสนุนป 2562
ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,007,015,537.48 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 17.61 (ปงบประมาณ
2562 จํานวน 9,392,862,649.45 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 11,399,878,186.93 บาท)
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ตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนสนับสนุน มีการใชจายเงินอุดหนุนของ ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 131,741,906.66 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.38 โดยสวนใหญนําไปใชจาย
เปนทุนการศึกษาเพื่อใหรับการศึกษาสูงขึ้น ไดแก ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนการศึกษาโครงการ
สานผันการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต ทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
คาใชจ ายด านฝกอบรม : ศู นยตนทุนสนับสนุนมีคาใชจายดานฝกอบรม ป งบประมาณ 2562 ลดลงกว า
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 230,457,500.41 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 14.57 (ปงบประมาณ 2562
จํานวน 1,351,636,805.34 บาทปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,582,094,305.75 บาท) ซึ่งเปนคาใชจายที่
เกิดจากคาใชจายดานฝกอบรมของศูนยตนทุนสนับสนุนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และของ
สํา นั กตาง ๆ ในสว นกลาง ซึ่งยั งมีความจําเปน ที่ตองพัฒ นาบุคลากรใหไดรับ ความรู เพื่อนํามาพัฒนางาน
พัฒนาคน ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ

