ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลผลิตยอยของหนวยงาน จําแนกเปน
เด็ ก นั ก เรี ย น 6 ประเภท โดยกํ า หนดให ค รอบคลุ ม เด็ ก นั ก เรี ย นที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ใหมีค วามสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้น ฐาน และพัฒ นา
สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซึ่งผลผลิตยอยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเด็กพิการ
ได รั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานและพั ฒ นาสมรรถภาพ เด็ ก ด อ ยโอกาสได รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเด็ ก
ผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ (ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร) นอกเหนือจากคาใชจายที่
เปนตนทุนของผลผลิตยอยทั้ง 6 ผลผลิตแลว ยังมีโครงการตามนโยบาย (Flagship) อีก 13 โครงการ ซึ่งจะทํา
การปนทั้ง 13 โครงการไปสูผลผลิตทั้ง 6 ผลผลิต ตามวัตถุประสงคการตั้งงบประมาณทั้ง 13 โครงการ
เพื่อเปนการสนับสนุนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากตารางการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอย (ตารางที่ 8) พบวา ตนทุนรวมของผลผลิตทั้ง
6 ผลผลิต ไดแก ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เด็กผูมีความสามารถพิเศษ พบวาตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลงไมเกินกวารอยละ 20 มีจํานวน 4 ผลผลิตยอย
ไดแก ผลผลิตผูจบกอนประถมศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ คิดเปนรอยละ 11.30 , 0.39 ,
4.55 และ 4.54 ตามลําดับ สวนอีก 2 ผลผลิตยอย มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 20 ซึ่งไดแก
ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพและผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ผลผลิตผูจบกอนประถมศึกษา มีตนทุนรวมลดลงรอยละ 2.82 แตดวยจํานวนนักเรียน
ที่เปนตัวหารในปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 85,942 คน คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.56 เมื่อตัวหารเพิ่มขึ้นมากกวาตนทุนรวมที่ลดลงนอยกวา มีผลทําใหตนทุนตอหนวยของผลผลิต
ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษาลดลงรอยละ 11.30
2. ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ มีตนทุนรวมลดลง 2.77 แตดวยจํานวนนักเรียน
ที่เปนตัวหารในป 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 119,231 คน คิดเปนลดลงรอยละ 2.39
เมื่อตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมที่ลดลงมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยผูจบการศึกษาภาคบังคับ
ลดลงรอยละ 0.39
3. ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ตนทุนรวมลดลงรอยละ 1.25 และ
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เปนตัวหารลดลง จํานวน 58,060 คน คิดเปนลดลงรอยละ 5.54
เมื่อตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมที่ลดลงนอยกวา มีผลทําใหตนทุนตอหนวยของผลผลิตผูจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.55
4. ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ ตนทุนรวมลดลง
รอยละ 2.29 แตดวยจํานวนเด็กพิการปงบประมาณ 2562 ลดลง จํานวน 17,722 คน คิดเปนลดลงรอยละ
39.42 เนื่องจากมีอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับบิดามารดามีความรูมากขึ้นสงผลใหเด็กที่เกิดมาไมพิการ
เมื่อจํานวนนักเรียนที่เปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมที่ลดลงนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิต
เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เพิ่มขึ้นรอยละ 61.29
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5. ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.78
แตดวยจํานวนเด็กดอยโอกาสปงบประมาณ 2562 ลดลง 8,584 คน คิดเปนลดลงรอยละ 19.28 เนื่องจาก
สพฐ. มีโครงการเรียนฟรี 15 ป ทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตนยายไปอยูโรงเรียน
ปกติเพิ่มขึ้น เมื่อจํานวนนักเรียนที่เปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุน
ตอหนวยผลผลิตเด็กดอยโอกาสเพิ่มขึ้นรอยละ 24.85
6. ผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ
4.54 แตดวยจํานวนเด็กผูมีความสามารถพิเศษปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 8,640 คน ซึ่งเทากับปงบประมาณ
2561 เมื่อจํานวนเด็กผูมีความสามารถพิเศษที่เปนตัวหารมีจํานวนเทาเดิมแตตนทุนรวมเพิ่มขึ้น จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นรอยละ 4.54
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสูสากลภายในป 2563 บนพื้นฐานของความเปนไทยรวมทั้ ง
ลดช อ งว า งของคุ ณ ภาพ และเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง เน น ผู เ รี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น เป น สํ า คั ญ
งบประมาณสวนใหญจึงจัดสรรลงสูสถานศึกษาที่เปนหนวยงานที่จะเปนผูพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย และมีคุณภาพและมาตรฐานตามระดับสากล
ฐานของความเปนไทย โดยคาใชจายสวนใหญจะนําไปใชจายตามผลผลิตยอย ดังนี้
1. ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
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 คาใชจายในการนํารองการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัย
จํานวน 649,000 บาท
1.7 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับการประเมินเพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 7,482,400 บาท
1.8 คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จํานวน 399,500 บาท
1.9 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอรับการประเมินเพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 3,378,700 บาท
2. ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
2.1 คาใชจายในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,601,000 บาท
2.2 คาเชาบริการอินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 152,362,150 บาท
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2.3 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. และเงินสมทบประกันสังคม (6 เดือน) จํานวน
42,014,700 บาท
2.4 คาใชจายในการติดตั้งปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟา จํานวน 472,000 บาท
2.5 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัดตามภาระงาน จํานวน 73,200,000 บาท
2.6 คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 270,455,500 บาท
2.7 คาอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาใหโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน
9,192,000 บาท
2.8 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ จํานวน
6,482,700 บาท
2.9 คาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนักการภารโรง โครงการคืนครูใหนักเรียน จํานวน
5,872,500 บาท
2.10 คาตอบแทนครูสาขาขาดแคลนตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม จํานวน 21,829,500 บาท
2.11 คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามรายชั่วโมงใหแกโรงเรียนที่มีการสอนวิชาอิสลามศึกษา จํานวน
29,000,000 บาท
2.12 คาใชจายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา จํานวน 439,000 บาท
2.13 คาจางนักการภารโรง จํานวน 4,610 อัตรา และเงินสมทบประกันสังคมรอยละ 5 (3 เดือน)
จํานวน 123,437,900 บาท
2.14 คาใชจายในการเดินทางของ ตสน. สพท. เขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การตรวจสอบภายใน กรุงเทพฯ จํานวน 782,600 บาท
2.15 คาจางนักการภารโรง จํานวน 1,800 อัตรา จํานวน 99,168,300 บาท
2.16 คาใชจายโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได จํานวน 3,400,000 บาท
2.17 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาบริหารจัดการโรงเรียน จํานวน
219,600,000 บาท
2.18 คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
598,468,500 บาท
2.19 คาตอบแทนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 2,457 อัตรา จํานวน
204,781,500 บาท
2.20 คาเชาอินเตอรเน็ต จํานวน 6 เดือน จํานวน 333,165,000 บาท
2.21 คาอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาใหโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน
3,780,000 บาท
2.22 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ จํานวน
8,410,500 บาท
2.23 คาใชจายในการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน
4,000,000 บาท
2.24 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 21,000,000 บาท
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2.25 คาใชจายในการเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
จํานวน 4,000,000 บาท
2.26 คาจางบุคลากรปฏิบัติงานของ สพท. ที่ประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร พรอมเงินสมทบ
ประกันสังคม 5 % จํานวน 32,910,768 บาท
2.28 คาเชาที่ดินใหกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
จํานวน 5,429,738 บาท
2.29 คาเชาที่ดินใหสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน 541,070 บาท
3. ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.1 คาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
12,526,200 บาท
3.2 คาใชจายในการพัฒนาครูหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยกาวไกลยุคดิจิทัล” เพื่อการ
เรียนรู” จํานวน 3,570,000 บาท
3.3 คาใชจายในการบริหารจัดการประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจการดําเนินโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมแบบสื่อสาร 2 ทาง จํานวน 1,200,300 บาท
3.3 คาใชจายในการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลและคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
1,323,600 บาท
3.4 คาใชจายในการฝกซอมและแขงขันกีฬาวอลเลยบอล “ ซีเล็ค” จํานวน 712,540 บาท
3.5 คาอาหารนักเรียนโครงการหองเรียนกีฬา รวมคาชุดกีฬา คารองเทาแขงขัน คาวัสดุกีฬา
คาสาธารณูปโภคและคาประชาสัมพันธ จํานวน 25,397,972 บาท
3.6 คาใชจายในการจัดหาวัสดุ เพื่อใชในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 781,645 บาท
3.7 คาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
5,686,200 บาท
3.8 คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
8,808,000 บาท
3.9 คาใชจายในการฝกซอมกีฬาของนักเรียนสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 683,600 บาท
3.10 คาใชจายในการเก็บตัวและฝกซอมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง จํานวน 356,600 บาท
3.11. คาใชจายในการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 698,200 บาท
3.12 คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกายและบุคลิก
ภาคผูเรียน จํานวน 500,000 บาท
3.13 คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟาและคาเชาหมอแปลงไฟฟา จํานวน 475,577 บาท
3.14 คาใชจายในการขยายเขตปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและประปา จํานวน
3,264,195 บาท
3.15 คาซอมแซมติดตั้งเดินสายไฟและอุปกรณไฟฟา จํานวน 1,990,000 บาท
3.16 คาเชาบริการอินเตอรเน็ต 6 เดือน จํานวน 48,915,000 บาท
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3.17 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
จํานวน 105,000,000 บาท
3.18 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 11,400,000 บาท
3.19 คาใชจายในการดําเนินการหองเรียนกีฬา จํานวน 51,108,779 บาท
3.20 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา จํานวน 9,183,525 บาท
3.21 คาซอมแซมติดตั้งเดินสายไฟและอุปกรณไฟฟา จํานวน 2,389,635 บาท
4. ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
4.1 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาบํารุงรักษาลิฟทและคาใชสอยในการเตรียมการ
รับเสด็จ จํานวน 1,799,680 บาท
4.2 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 469,500 บาท
4.3 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,085,000 บาท
4.4 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,932,400 บาท
4.5 คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 17,902,500 บาท
4.6 คาใชสอยในการซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จํานวน 1,473,800 บาท
4.7 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 2,457,000 บาท
4.8 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภาคเรียน 2/2561 จํานวน 441,000 บาท
4.9 คาสาธารณูปโภค ตั้งแต 1 เม.ย. ถึง 30 กย.62 จํานวน 15,536,960 บาท
4.10 คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 2,593,624 บาท
4.11 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จํานวน 16,994,450 บาท
4.12 คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 15,916,400 บาท
4.13 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 1,808,650 บาท
4.14 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําและไปกลับ และอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนประจํา
จํานวน 48,595,410 บาท
4.15 คาอาหารนอกเวลา คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซม
ครุภัณฑ จํานวน 15,941,100 บาท
4.16 คาเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการคนหาเด็กพิการ
จํานวน 15,017,450 บาท
4.17 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 18,156,600 บาท
4.18 คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 931,702 บาท
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5. ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน จํานวน
34,422,900 บาท
5.2 คาตอบแทนครู ผูสอนหลักสูตรศาสนาอิสลาม ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 4,632,000 บาท
5.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,267,200 บาท
5.4 คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 22,953,000 บาท
5.5 คาติดตั้ง หมอแปลงและเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟา และคาดูแลบํารุงระบบไฟฟาที่ชํารุดจากการใช
งาน จํานวน 931,702 บาท
5.6 คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลาม ภาค 1/2562 จํานวน 4,368,000 บาท
5.7 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,635,700 บาท
5.8 คาซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและซอมแซมระบบไฟฟาที่ชํารุดใชการ
มานาน จํานวน 3,658,135 บาท
5.9 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน
1,084,000 บาท
5.10 คาใชสอยในการขุดลอกสระน้ําของโรงเรียน จํานวน 332,000 บาท
6. ผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
6.1 คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของผูชวยที่เขารวมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผูชวยโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1,511,700 บาท
6.2 คาใชจายในการไปตางประเทศชั่วคราวรวมประชุมและศึกษาดูงาน International Association
of teachers of English as a Foreign Language จํานวน 147,600 บาท
6.3 คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจ
ราชการสวนกลางและเขตตรวจราชการที่ 1-18 จํานวน 3,000,000 บาท
6.4 คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของผูชวยที่เขารวมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผูชวยโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 757,200 บาท
6.5 คาใชจายในการไปตางประเทศชั่วคราวรวมประชุมและศึกษาดูงาน International Association
of teachers of English as a Foreign Language จํานวน 849,700 บาท
6.6 คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําเขตตรวจ
ราชการสวนกลางและเขตตรวจราชการที่ 1-18 จํานวน 800,000 บาท
6.7 คาใชจายเปดลานกีฬาเพื่อประชาชน จํานวน 270,000 บาท
6.8 คาใชจายในการจัดงานรับฟงนโยบายและพิธีเปดสนามกีฬาใหประชาชนออกกําลังกาย
จํานวน 100,000 บาท
6.9 คาจางบุคลากรสนับสุนนกีฬาและคาพัฒนาผูฝกสอนกีฬา จํานวน 3,500,400 บาท
6.10 คาใชจายโครงการเปดลานกีฬาประชาชน จํานวน 350,000 บาท
6.11 คาซอมแซมสนามวอลเลยบอลและซอมแซมระบบไฟฟาโรงเรียน จํานวน 474,000 บาท
6.12 คาอาหาร คาชุดกีฬา คารองเทาแขงขัน คาวัสดุเวชภัณฑ คาสาธารณูปโภคสําหรับนักเรียน
เขาใหม จํานวน 1,240,696 บาท

