ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน
กิจกรรมหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปงบประมาณ 2562
มีทั้งหมด 54 กิจกรรมหลัก ในจํานวนดังกลาวมีกิจกรรมหลักใหมที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน
10 กิจกรรมหลัก ไดแก
กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ กิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนรูขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมคายเยาวชนรักษพงไพร กิจกรรม
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินคุณภาพผูเรียนตาม
แนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) กิจกรรมการพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู เ รี ย นระดั บ ชาติ (NT) กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการทดสอบความสามารถในการอ า นของผู เ รี ย น
ระดับ ชาติ กิ จกรรมการยกระดับ คุ ณภาพผูเรีย นเพื่อเตรีย มความพรอมในการประเมิน PISA 2021 และ
กิจ กรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาเป น กิ จ กรรมใหม จึ ง ไม ไ ด
เปรียบเทียบให ดังนั้นในตารางที่ 9 นี้จะวิเคราะหกิจกรรมหลักในสวนที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกวารอยละ
20 ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดเกณฑ โดยขอสรุปผลการดังนี้
1. กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562
ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,246,568,027.49 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 33.38 (ปงบประมาณ
2562 จํานวน 2,487,889,803.63 บาท ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน 3,734,457,831.12 บาท)
และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 85,642 คน
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 9.56 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานที่เปนตัวหารที่เพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึง
สงผลใหกิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 39.19 ซึ่งงบประมาณ
สวนใหญนําไปใชจายดังนี้
660,000 บาท

1.1 คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จํานวน

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 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 7,482,400 บาท
1.8 คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จํานวน
399,500 บาท
1.9 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน
3,378,700 บาท
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2. กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ : เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,322,027,173.83 บาท คิดเปนลดลงรอยละ
23.32 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 14,210,023,696.28 บาท ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม จํานวน
18,532,050,870.11 บาท )
และดวยจํ านวนปริมาณงานของกิ จกรรมปงบประมาณ 2562 ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 63,886 คน คิดเปนลดลงรอยละ 1.99 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานที่
เปนตัวหารที่ลดลงแตนอยกวา จึงสงผลใหกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ มีตนทุน
ตอหนวยลดลงรอยละ 21.76 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้
2.1 คาใชจายในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,601,000 บาท
2.2 คาเชาบริการอินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 152,362,150 บาท
2.3 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. และเงินสมทบประกันสังคม (6 เดือน) จํานวน
42,014,700 บาท
2.4 คาใชจายในการติดตั้งปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟา จํานวน
472,000 บาท
2.5 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนักการภารโรง 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 คาเชาอินเตอรเน็ต ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 930,650 บาท
2.14 คาตอบแทนจางลูกจางชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 252,000 บาท
2.15 คาจางนักการภารโรง จํานวน 4,610 อัตรา และเงินสมทบประกันสังคมรอยละ 5 (3 เดือน)
จํานวน 123,437,900 บาท
2.16 คาใชจายในการเดินทางของ ตสน. สพท. เขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การตรวจสอบภายใน กรุงเทพฯ จํานวน 782,600 บาท
2.17 คาจางนักการภารโรง จํานวน 1,800 อัตรา จํานวน 99,168,300 บาท
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2.18 คาตอบแทนจางครูอัตราจางใหโรงเรียนพื้นที่เกาะ จ.สตูล 10 โรง 29 อัตรา จํานวน
5,481,000 บาท
2.19 คาใชจายโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได จํานวน 3,400,000 บาท
2.20 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาบริหารจัดการโรงเรียน จํานวน
219,600,000 บาท
2.21 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ตอเนื่อง จํานวน 74,862,900 บาท
2.22 คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
598,468,500 บาท
2.23 คาตอบแทนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 2,457 อัตรา จํานวน
204,781,500 บาท
2.24 คาใชจายในการเตรียมตัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล จํานวน
6,673,000 บาท
2.25 คาเชาอินเตอรเน็ต จํานวน 6 เดือน จํานวน 333,165,000 บาท
3. กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ : เปรียบเทียบตนทุน
รวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,082,795,322.22 บาท คิดเปนลดลง
รอยละ 25.11 บาท (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 6,213,365,711.32 บาท ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวม
จํานวน 8,296,160,943.54 บาท ) และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2562 ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 14,432 คน คิดเปนลดลงรอยละ 0.83 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงาน
ที่เปนตัวหารที่ลดลงแตนอยกวา จึงสงผลใหกิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ
มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 24.48 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้
3.1 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 185,700,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน จํานวน 9,051,150 บาท
3.3 คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 583,100 บาท
3.4 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติใน สพท. และเงินสมทบประกันสังคมระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 14,288,400 บาท
3.5 คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรองเงินสมทบประกันสังคม
จํานวน 16,722,300 บาท
3.6 คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงใหแกโรงเรียนที่มีการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา จํานวน 7,280,000 บาท
3.7 คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 4,309,200 บาท
3.8 คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
153,940,500 บาท
3.9 คาตอบแทนจางผูปฎิบัติธุรการ จํานวน 18,333,000 บาท
3.10 คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการ
แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,488,300 บาท
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3.11 คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ บําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 13,020,000 บาท
3.12 คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,211,900 บาท
3.13 คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรองเงินสมทบประกันสังคม
จํานวน 396,631,620 บาท
3.14 คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 152,693,100 บาท
3.16 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 91,500,000 บาท
3.17 คาตอบแทนจางผูปฎิบัติธุรการ จํานวน 398,790,000 บาท
3.18 คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการ
แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 4,980,500 บาท
4. กิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562
ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 883,568,525.37 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 28.01 (ปงบประมาณ
2562 มีจํานวน 2,271,351,211.69 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 3,154,919,737.06 บาท)
และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ 2561 เทาเดิม คือ
จํานวน 23,398 คน เมื่อปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวมลดลง จึงสงผลใหกิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนปกติ มีตนทุนตอหนวยลดลงเทากับตนทุนรวมลดลง คือรอยละ 28.01 ซึ่งงบประมาณสวนใหญ
นําไปใชจายดังนี้
4.1 คาจางธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราจาง และเงินประกันสังคม 5% จํานวน
1,115,194,500 บาท
4.2 คาจางเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
จํานวน 25,911,900 บาท
4.3 คาจางนักการภารโรง 4,000 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน รวมเงินสมทบประกันสังคม 5%
จํานวน 113,400,000 บาท
4.4 คาจางครูธุรการ จํานวน 11,801 อัตรา จํานวน 958,314,000 บาท
5. กิ จกรรมสงเสริมศัก ยภาพในการเรียนระดั บมัธ ยมศึก ษา : เปรีย บเทียบตน ทุน รวม
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 187,328,165.63 บาท คิดเปนลดลงรอยละ
31.82 (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 401,461,673.34 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน
588,789,838.97 บาท)
และด วยจํ านวนปริ มาณของกิ จ กรรมดั ง กล า วในป ง บประมาณ 2562 และ
ปงบประมาณ 2561 เทาเดิม คือ จํานวน 42 เขตพื้นที่ เมื่อปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวมลดลง จึงสงผล
ใหกิจกรรมสงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา มีตนทุนตอหนวยลดลงเทากับตนทุนรวมลดลง คือ
รอยละ 31.82 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายดังนี้
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5.1 คาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
12,526,200 บาท
5.2 คาใชจายในการพัฒนาครูหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยกาวไกลยุคดิจิทัล”
เพื่อการเรียนรู” จํานวน 3,570,000 บาท
5.3 คาใชจายในการบริหารจัดการประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจการดําเนินโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมแบบสื่อสาร 2 ทาง จํานวน 1,200,300 บาท
5.4 คาใชจายในการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลและคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
1,323,600 บาท
5.5 คาใชจายในการฝกซอมและแขงขันกีฬาวอลเลยบอล “ ซีเล็ค” จํานวน 712,540 บาท
5.6 คาอาหารนักเรียนโครงการหองเรียนกีฬา รวมคาชุดกีฬา คารองเทาแขงขัน คาวัสดุกีฬา
คาสาธารณูปโภคและคาประชาสัมพันธ จํานวน 25,397,972 บาท
5.7 คาใชจายในการจัดหาวัสดุ เพื่อใชในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 781,645 บาท
5.8 คาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
5,686,200 บาท
5.9 คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 8,808,000 บาท
5.10 คาใชจายในการฝกซอมกีฬาของนักเรียนสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 683,600 บาท
5.11 คาใชจายในการเก็บตัวและฝกซอมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง จํานวน 356,600 บาท
5.12 คาใชจายในการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 698,200 บาท
5.13 คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกภาคผูเรียน จํานวน 500,000 บาท
5.14 คาใชจายในการพัฒนาครูหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยกาวไกลยุคดิจิทัล”
เพื่อการเรียนรู” จํานวน 336,000 บาท
5.15 คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟาและคาเชาหมอแปลงไฟฟา จํานวน 475,577 บาท
5.16 คาใชจายในการขยายเขตปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและประปา จํานวน
3,264,195 บาท

6
6. กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ : เปรียบเทียบตนทุน
รวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 123,127,260.19 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 46.10 (ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวม จํานวน 390,188,635.29 บาท ปงบประมาณ 2561 มีจํานวน
267,061,375.10 บาท) แตดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ
2561 จํานวน 2,692 คน คิดเปนลดลงรอยละ 16.87 เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวม
ที่เพิ่มขึ้นมากกวา สวนหนึ่งเกิดจากมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2562 จํานวน
49,349,809 บาท และจํานวนปริมาณงานที่ลดลง เนื่องจากมีอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับบิดามารดา
มีความรูมากขึ้นสงผลใหเด็กที่เกิดมาไมพิการ จึงสงผลใหกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดย
โรงเรียนศึกษาพิเศษ มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 75.75 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
6.1 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาบํารุงรักษาลิฟทและคาใชสอยในการ
เตรียมการรับเสด็จ จํานวน 1,799,680 บาท
6.2 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษ
รายเดือน จํานวน 469,500 บาท
6.3 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,526,000 บาท
6.4 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,932,400 บาท
6.5 คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
สําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 17,902,500 บาท
6.6 คาใชสอยในการซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จํานวน
1,473,800 บาท
6.7 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 2,457,000 บาท
7. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนยการศึกษาพิเศษ : เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 420,145,671.44 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
151.30 (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 697,844,452.54 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน
277,698,781.10 บาท) และด วยจํานวนปริมาณงานปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561
จํานวน 15,030 คน คิดเปนลดลงรอยละ 51.83 เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกวาปริมาณงานที่เปนตัวหารที่
ลดลงนอยกวา สว นหนึ่งเกิ ดจากมี เงิ นกั นไวเบิกเหลื่อมปของปกอนมาเบิกในปงบประมาณ 2562 จํานวน
42,088,165.08 บาท จึงมีผลทําใหตนทุนกิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนยการศึกษาพิเศษ
เพิ่มขึ้นรอยละ 421.66 ซึ่งคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
7.1 คาสาธารณูปโภค ตั้งแต 1 เม.ย. ถึง 30 กย.62 จํานวน 15,536,960 บาท
7.2 คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 2,593,624 บาท
7.3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการใน
พื้นที่รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จํานวน 16,994,450 บาท
7.4 คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน
15,916,400 บาท
7.5 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน
1,808,650 บาท
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7.6 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําและไปกลับ และอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียน
ประจํา จํานวน 48,595,410 บาท
7.7 คาอาหารนอกเวลา คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซม
ครุภัณฑ จํานวน 15,941,100 บาท
7.8 คาเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการคนหาเด็กพิการ
จํานวน 15,017,450 บาท
7.9 คาเชาพื้นที่ในระบบ Server และคาตอบแทนผูดูแลระบบ IEP online จํานวน
210,000 บาท
7.10 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 18,156,600 บาท
7.11 คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 931,702 บาท
8. กิจกรรมกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับเด็กพิการ
เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 50,411,548.85 บาท
คิดเป นลดลงรอยละ 24.18 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 158,065,084.55 บาท ปงบประมาณ 2561
ตนทุนรวม จํานวน 208,476,633.40 บาท) และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2562
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 22 แหง คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.22 เมื่อตนทุนรวมลดลง
มากกวาปริมาณงานที่เปนตัวหารที่เพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึงทําใหตนทุนกิจกรรมกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
อาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับเด็กพิการลดลงรอยละ 37.97 ซึ่งคาใชจายสวนใหญนําไปใชใน
การปรับปรุง ซอมแซม อาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับ โรงเรีย นศึกษาพิเ ศษที่ชํารุด ทรุดโทรม
ประสบวาตภัย/ภัยธรรมชาติ ใหแกสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
9. กิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับนักเรียนพิการ : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ
2562 ลดลงจากป ง บประมาณ 2561 จํ า นวน 458,384,239.87 บาท คิ ด เป น ลดลงร อ ยละ 29.25
(ป งบประมาณ 2562 มี จํ า นวน 1,108,666292.34 บาท ป งบประมาณ 2561 มีต น ทุน รวม จํานวน
1,567,050,532.21 บาท) และดวยจํานวนปริมาณของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2562 และลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,610 คน คิดเปนลดลงรอยละ 10.00 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงาน
ที่เปนตัวหารที่ลดลงแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมคืนครูใหนักเรียนสําหรับนักเรียน
พิการลดลงรอยละ 21.39 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจายเปนคาจางพี่เลี้ยงเด็กพิการสําหรับโรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวมและคาเงินสมทบเงินทดแทนตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ
10.
กิจกรรมการกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคาเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561
จํานวน 462,837,415.54 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 89.36 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 55,133,192.93 บาท
ปงบประมาณ 2561 ตนทุนรวมจํานวน 517,970,608.48 บาท) และดวยจํานวนปริมาณงานปงบประมาณ
2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1 โรง คิดเปนลดลงรอยละ 2 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวา
ปริมาณงานที่ลดลงนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมการกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคาเรียน
และสิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหลดลงรอยละ 89.14 ซึ่งคาใชจายสวนใหญนําไปใชใน
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การปรับปรุง ซอมแซม อาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะหที่ชํารุดทรุดโทรม
ประสบวาตภัย/ภัยธรรมชาติ ใหแกสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
11.
กิจกรรมการจัด การศึกษาสําหรับเด็ก ดอยโอกาสโดยโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห :
เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,694,404,024.47 บาท
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 209.28 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 2,504,057,253.29 บาท ปงบประมาณ 2561
มีตนทุนรวม จํานวน 809,653,228.81 บาท) และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ
2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 5,204 คน คิดเปนลดลงรอยละ 12.65 เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
มากกว า ปริ ม าณงานที่ ล ดลงน อ ยกว า ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากมี เ งิ น กั น ไว เ บิ ก เหลื่ อ มป ข องป ก อ นมาเบิ ก ใน
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 57,275,535.99 บาท ประกอบกับจํานวนปริมาณงานที่ลดลง เนื่องจาก สพฐ.
มีโครงการเรียนฟรี 15 ป ทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตนยายไปอยูโรงเรียนปกติ
เพิ่ มขึ้ น จึงมีผ ลทํ าให ตน ทุน ต อหนว ยกิจ กรรมการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กดอยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหเพิ่มขึ้นรอยละ 254.06 ซึ่งคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
11.1 คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 34,422,900 บาท
11.2 คาตอบแทนครู ผูสอนหลักสูตรศาสนาอิสลาม ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน
4,632,000 บาท
11.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,267,200 บาท
11.4 คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 22,953,000 บาท
11.5 คาติดตั้ง หมอแปลงและเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟา และคาดูแลบํารุงระบบไฟฟาที่ชํารุด
จากการใชงาน จํานวน 931,702 บาท
11.6 คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลาม ภาค 1/2562 จํานวน 4,368,000 บาท
11.7 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,635,700 บาท
11.8 คาซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและซอมแซมระบบไฟฟาที่ชํารุด
ใชการมานาน จํานวน 3,658,135 บาท
11.9 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน
1,084,000 บาท
11.10 คาใชสอยในการขุดลอกสระน้ําของโรงเรียน จํานวน 332,000 บาท
12. กิ จกรรมการพัฒนาผูมีความสามารถพิเ ศษดานทัศ นศิ ลป นาฎศิ ลป ดนตรี และกีฬา :
เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 24,784,070.70 บาท
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 249.61 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 34,713,062.45 บาท ปงบประมาณ 2561
ตนทุนรวม จํานวน 9,928,991.75 บาท) และดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2562
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,439 คน คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 75.42 เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
มากกวาปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแตนอยกวา เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2562 เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 7,674,000 บาท อีกทั้งมีเงินกันไวเบิ ก
เหลื่อมปมาเบิกในปงบประมาณ 2562 อีกจํานวน 19,872,526.46 บาท จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
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กิจ กรรมการพั ฒนาผู มีความสามารถพิ เ ศษดานทัศนศิล ป นาฏศิลป ดนตรีและกีฬาเพิ่มขึ้นรอยละ 99.30
ซึ่งคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
12.1 คาใชจายเปดลานกีฬาเพื่อประชาชน จํานวน 270,000 บาท
12.2 คาใชจายในการจัดงานรับฟงนโยบายและพิธีเปดสนามกีฬาใหประชาชนออกกําลังกาย
จํานวน 100,000 บาท
12.3 คาจางบุคลากรสนับสุนนกีฬาและคาพัฒนาผูฝกสอนกีฬา จํานวน 3,500,400 บาท
12.4 คาใชจายโครงการเปดลานกีฬาประชาชน จํานวน 350,000 บาท
12.5 คาซอมแซมสนามวอลเลยบอลและซอมแซมระบบไฟฟาโรงเรียน จํานวน
474,000 บาท
12.6 คาอาหาร คาชุดกีฬา คารองเทาแขงขัน คาวัสดุเวชภัณฑ คาสาธารณูปโภคสําหรับ
นักเรียนเขาใหม จํานวน 1,240,696 บาท
13. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต : เปรี ย บเที ย บต น ทุ น รวมป ง บประมาณ 2562 ลดลงจากป ง บประมาณ 2561 จํ า นวน
189,500,540.05 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 26.02 (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 538,660,777.93 บาท
ปงบประมาณ 2561 มีตน ทุนรวม จํ านวน 728,161,317.99 บาท) และดวยจํ านวนปริมาณของกิจ กรรม
ดังกลาวในปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ 2561 เทาเดิม คือ จํานวน 1,303 โรง เมื่อปริมาณงาน
เทาเดิม แตตนทุนรวมลดลง จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตลดลงเทากับตนทุนรวมลดลง คือรอยละ 26.02 ซึ่งงบประมาณ
สวนใหญนําไปใชจายดังนี้
13.1 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ จํานวน 53,946,000 บาท
13.2 คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน
15,830,100 บาท
13.3 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
จํานวน 53,946,000 บาท
13.4 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 53,862,000 บาท
13.5 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562
จํานวน 53,892,000 บาท
13.6 คาใชจายในโครงการสงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต โครงการสงเสริม
การสอนภาษาไทยและภาษาอาเซียน และโครงการสงเสริมความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 57,941,485 บาท
13.7 คาใชจายโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต จํานวน 8,550,000 บาท
13.8 คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
จํานวน 5,508,000 บาท
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13.9 คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู
ประชาคมอาเซียน จํานวน 2,000,000 บาท
13.10 คาใชจายโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ ในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต จํานวน 816,375 บาท
13.11 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินโครงการ ระยะที่ 3 “ปรากฏสู
ความสําเร็จ” จํานวน 504,600 บาท
13.14 คาใชจายในการสมัคร การคัดเลือกนักเรียนเขาโรงเรียนอุปถัมภ ปการศึกษา 2562
จํานวน 700,000 บาท
13.15 คาใชจายโครงการคายอบรมวิทยาศาสตรอากาศยานและแขงขันอากาศยานปกหมุน
จํานวน 3,298,900 บาท
13.15 คาใชจายของนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ ปการศึกษา 2562 จํานวน
20,197,632 บาท
13.17 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาเดินทางไป
ราชการและวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,940,350 บาท
14. กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา : เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 21,651,579.15 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
16.08 (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 156,323,000.39 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน
134,671,421.24 บาท) แตดวยจํานวนปริมาณงานของกิจกรรมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ
2561 จํานวน 1,075,375 คน คิดเปนลดลงรอยละ 15.48 เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุน
รวมที่ เ พิ่ มขึ้ น มากกว า ส ว นหนึ่ งเกิ ดจากมี เงิน กัน ไวเ บิกเหลื่อ มปม าเบิ กในปงบประมาณ 2562 จํา นวน
19,874,092 บาท สงผลใหกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น
รอยละ 37.34 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
14.1 คาใชจายโครงการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 4,789,750 บาท
14.2 คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 28,815,000 บาท
14.3 คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
และชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
13,486,855 บาท
14.4 คาใชจายโครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค จํานวน
1,080,000 บาท
14.5 คาใชจายในการนํานักเรียนและครูเขารวมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE
NUMBER ONE จํานวน 5,162,650 บาท
14.6 คาใชจายเกี่ยวกับโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
16,586,800 บาท
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15. กิ จ กรรมยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต อ งจํ า เป น พิ เ ศษ :
เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 316,525,179.29 บาท
คิดเปนลดลงรอยละ 58.48 (ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวม จํานวน 224,754,549.13 บาท ปงบประมาณ
2561 มี จํ า นวน 541,279,728.42 บาท) และด ว ยจํ า นวนปริ มาณงานป งบประมาณ 2562 เพิ่ มขึ้ น จาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 900 คน คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.22 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงาน
ที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนกิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความตองจําเปนพิเศษ ลดลงรอยละ 58.57 ซึ่งคาใชจายสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
15.1 คาเชาบริการอินเตอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2562 (6 เดือน) จํานวน
27,286,840 บาท
15.2 คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนพัฒนาการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 305,650 บาท
15.3 คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 5,462,024 บาท
15.4 คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศ
ดานกีฬาดนตรีและศิลปะ จํานวน 1,318,000 บาท
15.5 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา จํานวน 2,690,000 บาท
15.6 คาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
และผูดอยโอกาส จํานวน 3,100,200 บาท
15.7 คาตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,685,500 บาท
15.8 คาใชจายโครงการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนผานระบบออนไลน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน จํานวน 483,600 บาท
15.9 คาใชจายทําขอสอบกลาง สําหรับคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมครูดานการสอนคน
พําการ จํานวน 547,880 บาท
15.10 คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 908,000 บาท
15.11 คาใชจายโครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังใน รพ. จํานวน
1,440,000 บาท
15.12 คาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
และผูดอยโอกาส จํานวน 4,588,000 บาท
15.13 คาใชจายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จํานวน 2,763,208 บาท
15.14 คาใชจายในโครงการปรับบานเปนหองเรียนเปลี่ยนพอแมเปนครู จํานวน
7,038,850 บาท
15.15 คาตอบแทนครูอัตราจางและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 20,212,500 บาท
15.16 เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหศูนยการศึกษาพิเศษไปใชในการ
จัดการศึกษาคนพิการ จํานวน 197,520,000 บาท
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15.17 คาตอบแทนครูอัตราจางประจําหองเรียนคูขนาน สําหรับบุคคลออทิสติก 113 อัตรา
และครูอัตราจางประจําศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง 110 อัตรา จํานวน 20,212,500 บาท
15.18 คาใชจายในการเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน จํานวน 730,000 บาท
15.19 คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 15,755,262 บาท
15.20 คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปน
เลิศดานกีฬาดนตรีและศิลปะ จํานวน 4,400,100 บาท
16. กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา : เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562
ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 45,075,593.13 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 46.29 (ปงบประมาณ
2562 มีจํานวน 52,302,356.24 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 97,377,949.37 บาท) และ
ดวยจํานวนปริมาณงานปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,400 คน คิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.29 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาปริมาณงานที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึงมีผลทําให
ตนทุนกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําลดลงรอยละ 53.00 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
16.1 คาใชจายโครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต จํานวน 1,600,000 บาท
16.2 คาใชจายในการพัฒนาและประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนระดับ SCQA
และOBECQA จํานวน 1,735,342 บาท
16.3 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 897,000 บาท
16.4 คาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 2,201,000 บาท
16.5 คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา นอมนําพระบรมราโชวาท เทิดไท
องคราชา พัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 1,800,000 บาท
16.6 คาใชจายในการจัดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 5,891,000 บาท
16.7 คาใชจายโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมของครู นักเรียนและโรงเรียน จํานวน
1,430,000 บาท
16.8 คาใชจายโครงการดําเนินงานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษา
จังหวัด จํานวน 9,777,680 บาท
17. กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู : เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 179,223,817.13 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
49.08 (ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวม จํานวน 544,373,430.90 บาท ปงบประมาณ 2561 มีจํานวน
365,149,613.77 บาท) และดวยจํานวนปริมาณงานปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561
จํานวน 628 โรง คิด เปน เพิ่มขึ้นร อยละ 2.11 เมื่อตน ทุนรวมเพิ่มขึ้ นมากกวาปริมาณงานที่เปนตัว หาร
เพิ่ ม ขึ้ น แต น อ ยกว า ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากมี เ งิ น กั น ไว เ บิ ก เหลื่ อ มป ม าเบิ ก ในป ง บประมาณ 2562 จํ า นวน
392,906,531.37 บาท จึงสงผลทําใหตนทุนกิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
เพิ่มขึ้นรอยละ 46.00 ซึ่งงบประมาณสวนใหญนําไปใชจาย ดังนี้
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17.1 คาจางครูตางชาติ คาวัสดุอุปกรณ ในการเรียนการสอนและคาใชจายในการนิเทศ
กํากับติดตาม จํานวน 3,100,000 บาท
17.2 คาใชจายในการจัดพิธีมอบรางวัลและพิธีเปดการแขงขันกีฬา สพฐ. เกมส ระดับชาติ
จํานวน 2,925,936 บาท
17.3 คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน จํานวน 6,000,000 บาท
17.4 คาใชจายในการจัดการแขงกีฬา “สพฐ.เกมส” จํานวน 40,839,800 บาท
17.5 คาใชจายโครงการ “สามัคคีสัมพันธ สานฝนหองเรียนกีฬา” จังหวัดขอนแกน
จํานวน 28,871,460 บาท
17.6 คาใชจายโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได จํานวน 11,611,000 บาท
17.7 คาจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และดําเนินกิจกรรมรณรงค ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอาน ตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 15,831,000 บาท
17.8 คาอาหารสําหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 7,807,320 บาท
17.9 คาใชจายในการเดินทางของศึกษานิเทศก ครูและนักเรียนที่เขารวมแขงขันทักษะ
ภาษาไทยระดับประเทศ จํานวน 1,004,100 บาท
17.10 คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู จํานวน 7,050,000 บาท
17.11 คาใชจายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง จํานวน 1,414,200 บาท
17.12 คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน จํานวน 2,000,000 บาท
17.13 คาจางครูและจัดกิจกรรมโครงการหองเรียนดนตรีในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
จํานวน 2,691,000 บาท
17.14 คาใชจายโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 765,000 บาท
17.15 คาใชจายโครงการคายภาษาญี่ปุนแบบเขม เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
จํานวน 900,000 บาท
17.16 คาอาหารสําหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 5,688,360 บาท
17.17 คาใชจายโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง จํานวน
3,000,824 บาท
17.18 คาใชจายในการจัดโครงการคายภาษาเกาหลีแบบเขม ของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎ
กษัตริยจํานวน 900,000 บาท
17.19 คาใชจายจัดคายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส สูมาตรฐานคุณภาพ CECRL ของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา จํานวน 800,000 บาท
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สํ า หรั บ กิ จ กรรมหลั กที่ มี ตน ทุน ตอหน ว ยความเปลี่ย นแปลง เพิ่ม ขึ้น /ลดลง ไมถึง รอยละ 20
จํานวน 12 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. กิจกรรมการกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางสําหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมชวยเหลือกลุมเปาหมายสังคม กิจกรรมการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปกติ กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการใน
มูลนิธิ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร กิจกรรมพัฒนาผูมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กิจกรรมหลักพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค กิจกรรม
หลักการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ กิจกรรม
หลักครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน และกิจกรรมสานพลังประชารัฐดานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา ซึ่งมี
ตนทุนตอหนวย ดังนี้ -1.81 , -8.54 , 4.63 , -19.41 , -17.71, -1.25 , 12.43, 9.97, 5.08, -11.77, -18.28,
และ -16.59 ตามลําดับ อีกทั้งยังมีกิจกรรมหลักที่มีหนวยนับไมเหมือนกันในปงบประมาณ 2562 และ
ปงบประมาณ 2561 อีกจํานวน 15 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษา กิจกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก กิ จ กรรมหลั ก ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู เ รี ย นด า นศั ก ยภาพ กิ จ กรรมการพั ฒ นาเมื อ ง
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศและการจั ด การมลพิ ษและสิ่ง แวดล อม กิ จ กรรมพั ฒ นานวัต กรรมเพื่ อเสริ มสร า ง
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม
สรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษขายแดนใต กิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในโครงการ กิจกรรมการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษา
ภาคบั งคั บ ที่ มีมาตรฐานเที ย บเท า นานาชาติ กิจ กรรมสงเสริมคุณธรรม จริย ธรรมและคุณลักษณะอัน พึ ง
ประสงคและคานิยมของชาติ จริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผูประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการขอมูลและสรางหลักประกันโอกาส
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไมมีการเปรียบเทียบและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงให

