ตารางที่ 7

เปรียบเทียบการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก
กิจกรรมยอยของปงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเปนการรวมกิจกรรมยอยของการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
กิจการนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ 43 แหง ศูนยการศึกษาพิเศษ 77 แหง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50 แหง
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เปนหนวยเบิก 153 แหง โรงเรียนทั่วไปที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 225 แหง รวมทั้งสิ้น 548 แหง
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีหนังสือแจงใหหนวยเบิกทุกแหง เมื่อมีการตั้งเบิกใหใส
กิ จ กรรมย อยทุ กครั้ ง ดั งนั้ น ในหน ว ยเบิ กใดมิได ร ะบุ กิจ กรรมยอยในการตั้ งเบิ ก สํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะใชสัดสวนในการปนสวนคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอย ซึ่งคาใชจายสวนใหญที่มิไดระบุ
กิจกรรมยอยจะเปนคาใชจายที่ใชงานรวมกันไมสามารถแยกคาใชจายใหแตละกลุมงานได
จากตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบตนทุนของกิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก ปงบประมาณ 2562 กับ
ปงบประมาณ 2561 แลว พบวาตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอยการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป
การบริห ารแผนงานและงบประมาณ การบริห ารงานบุ คคลและการบริหารกิจ การนักเรีย น พบว ามีตนทุ น
ตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลง ไมเกินกวารอยละ 20 ทั้ง 5 กิจกรรม จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบ ซึ่งมีตนทุนตอหนวยดังนี้
-0.83, 1.62, 9.13, 5.35 , -3.34 และ 0.55 ตามลําดับ โดยหนวยงานหลักซึ่งเปนสถานศึกษาแตละประเภทไดนํา
งบประมาณสวนใหญไปใชจายดังนี้
ศูนยการศึกษาพิเศษ 77 แหง
1. คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 2,457,000 บาท
2. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภาคเรียน 2/2561 จํานวน 441,000 บาท
3. คาสาธารณูปโภค ตั้งแต 1 เม.ย. ถึง 30 กย.62 จํานวน 15,536,960 บาท
2. คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 2,593,624 บาท
3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพื้นที่
รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จํานวน 16,994,450 บาท
4. คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 15,916,400 บาท
5. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 1,808,650 บาท
6. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําและไปกลับ และอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนประจํา
จํานวน 48,595,410 บาท
7. คาอาหารนอกเวลา คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซม
ครุภัณฑ จํานวน 15,941,100 บาท
8. คาเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการคนหาเด็กพิการ
จํานวน 15,017,450 บาท
9. คาเชาพื้นที่ในระบบ Server และคาตอบแทนผูดูแลระบบ IEP online จํานวน
210,000 บาท
10. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 18,156,600 บาท
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11. คาเชาบริการอินเตอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2562 (6 เดือน) จํานวน 848,940 บาท
12. คาใชจายทําขอสอบกลาง สําหรับคัดเลือกบุคคลเขารับการฝกอบรมครูดานการสอนคน
พําการ จํานวน 547,880 บาท
13 คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนพัฒนาการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 607,590 บาท
14. คาใชจายในการรวมจัดงาน Thailand Social Expo 2019 จํานวน 626,212 บาท
15. คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 215,454 บาท
16. คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 908,000 บาท
17. คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศดาน
กีฬาดนตรีและศิลปะ จํานวน 210,000 บาท
18. คาใชจายโครงการศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังใน รพ. จํานวน 1,440,000 บาท
20. คาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จํานวน 4,588,000 บาท
21. คาใชจายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จํานวน 2,763,208 บาท
22. คาใชจายในโครงการปรับบานเปนหองเรียนเปลี่ยนพอแมเปนครู จํานวน 7,038,850 บาท
23. คาตอบแทนครูอัตราจางและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 20,212,500 บาท
24. เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหศูนยการศึกษาพิเศษไปใชในการจัด
การศึกษาคนพิการ จํานวน 197,520,000 บาท
25 คาตอบแทนครูอัตราจางประจําหองเรียนคูขนาน สําหรับบุคคลออทิสติก 113 อัตรา และ
ครูอัตราจางประจําศูนยการเรียนสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง 110 อัตรา จํานวน 20,212,500 บาท
26 คาใชจายในการเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน จํานวน 730,000 บาท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 43 แหง
1. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาบํารุงรักษาลิฟทและคาใชสอยในการเตรียมการ
รับเสด็จ จํานวน 1,799,680 บาท
2. คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน
จํานวน 469,500 บาท
3. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,085,000 บาท
4. คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,932,400 บาท
5. คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 17,902,500 บาท
6. คาใชสอยในการซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จํานวน
1,473,800 บาท
7. คาเชาบริการอินเตอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2562 (6 เดือน) จํานวน 573,000 บาท
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8. คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนพัฒนาการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 305,650 บาท
9. คาใชจายในการรวมจัดงาน Thailand Social Expo 2019 จํานวน 217,800 บาท
10. คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษและปรับหลักสูตรเชิงสมรรถนะอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 442,000 บาท
11. คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 5,462,024 บาท
12. คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 208,000 บาท
13. คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศดาน
กีฬาดนตรีและศิลปะ จํานวน 1,318,000 บาท
14. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา จํานวน 1,148,000 บาท
15. คาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จํานวน 3,100,200 บาท
16. คาใชจายสําหรับสถานศึกษาเก็บขอมูลตามโครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพิเศษเชิงยุทธศาสตร จํานวน 169,200 บาท
17. คาใชจายในการเปนเจาภาพจัดคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนตาบอด จํานวน
546,000 บาท
18. คาตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 3,685,500 บาท
19. คาใชจายโครงการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนผานระบบออนไลน เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูใหกับนักเรียน จํานวน 483,600 บาท
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 50 โรง
1. คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 931,702 บาท
2. คาเชาบริการอินเตอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2562 (6 เดือน) จํานวน 1,191,000 บาท
3. คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําแผนพัฒนาการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 426,460 บาท
4. คาใชจายในการรวมจัดงาน Thailand Social Expo 2019 จํานวน 365,042 บาท
5. คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 15,755,262 บาท
6. คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 240,000 บาท
7. คาใชจายในการโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ จํานวน
670,000 บาท
8. คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศดาน
กีฬาดนตรีและศิลปะ จํานวน 4,400,100 บาท
9. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา จํานวน 1,372,000 บาท
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10. คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน จํานวน
34,422,900 บาท
11. คาตอบแทนครู ผูสอนหลักสูตรศาสนาอิสลาม ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน
4,632,000 บาท
12. คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,267,200 บาท
13. คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 22,953,000 บาท
14. คาติดตั้ง หมอแปลงและเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟา และคาดูแลบํารุงระบบไฟฟาที่ชํารุดจากการ
ใชงาน จํานวน 931,702 บาท
15. คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลาม ภาค 1/2562 จํานวน 4,368,000 บาท
16. คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,635,700 บาท
17. คาซอมแซมอาคารที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและซอมแซมระบบไฟฟาที่ชํารุด
ใชการมานาน จํานวน 3,658,135 บาท
18. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน
1,084,000 บาท
19. คาใชสอยในการขุดลอกสระน้ําของโรงเรียน จํานวน 332,000 บาท
โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภายใตเขตพื้นที่ 225 แหง และโรงเรียนหนวยเบิก 153 แหง
1. คาอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาใหโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน
600,000 บาท
2. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ จํานวน
2,797,200 บาท
3. คาเชาอินเตอรเน็ต จํานวน 6 เดือน จํานวน 4,542,000 บาท
4. คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ บําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
13,020,000 บาท
5. คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยงและที่พักใหกับผูแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในการรวมงาน TEP Forum 2019 จํานวน 380,000 บาท
6. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการตอยอดการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการเรียนรูสูความเปนเลิศ จํานวน 110,800 บาท
7. คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 381,700 บาท
8. คาใชจายในการเดินทางเขารับการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบ
การพัฒนาครู จํานวน 448,200 บาท
9. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 14,418,000 บาท
10. คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,211,900 บาท
11. คาใชจายในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใน 6 พื้นที่ จํานวน 2,400,000 บาท
12. คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรองเงินสมทบประกันสังคม จํานวน
396,631,620 บาท
13. คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 152,693,100 บาท
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14. คาใชจายในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จํานวน 3,882,600 บาท
15. คาใชจายในการเตรียมความพรอมนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 486,000 บาท
16. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาบทบาทผูนําในการดําเนินงานพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา จํานวน 309,000 บาท
17 .คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 91,500,000 บาท
18. คาตอบแทนจางผูปฎิบัติธุรการ จํานวน 398,790,000 บาท
19. คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 4,980,500 บาท
20. คาใชจายในการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 448,300 บาท
21. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 185,700,000 บาท
22. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน จํานวน 9,051,150 บาท
23. คาใชจายในการเดินทางเขารับการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบ
การพัฒนาครู จํานวน 105,100 บาท
24. คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 583,100 บาท
25. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติใน สพท. และเงินสมทบประกันสังคมระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 14,288,400 บาท
26. คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรองเงินสมทบประกันสังคม จํานวน
16,722,300 บาท
27. คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงใหแกโรงเรียนที่มีการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา จํานวน 7,280,000 บาท
28. คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 4,309,200 บาท
29. คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
153,940,500 บาท
30. คาตอบแทนจางผูปฎิบัติธุรการ จํานวน 18,333,000 บาท
31. คาจางรับทําอาหารนักเรียนพักนอน จํานวน 595,300 บาท
32. คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,488,300 บาท
33. คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ บําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
936,000 บาท
34. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการบริการรถรับ-สง นักเรียน จํานวน 300,000 บาท
35. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริในการ
สงเสริมทักษะชีวิต จํานวน 250,000 บาท
36. คาใชจายในการจัดประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการบูรณาการการจัด
การศึกษาพื้นที่นาโต จํานวน 237,600 บาท
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37. คาใชจายในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการการเปด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 300,000 บาท
กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุนในสวนกลาง
สํานักอํานวยการ : มีกิจกรรมยอย 6 กิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักอํานวยการ ซึ่งมีตนทุน
ตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลง เกินกวารอยละ 20 ผลการวิเคราะหเปนดังนี้
1. กิ จ กรรมด า นงานช ว ยอํ า นวยการ โดยป ง บประมาณ 2562 มี ต น ทุ น รวมเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 423,126.13 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.32 (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน
32,553,838.80 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 32,130,712.67 บาท) และดวยปริมาณงาน
ของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 502 ครั้ง คิดเปนลดลง
รอยละ 20.31 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริที่อยูรวมกับสํานัก
อํานวยการไดยุบไปรวมกับสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานในปงบประมาณ 2562 เมื่อปริมาณงาน
ที่เปนตัวหารลดลงมากกวาต นทุ นรวมที่เพิ่มขึ้นนอยกวา จึงมีผลใหต นทุ นต อหนวยของกิจกรรมยอยด านงาน
ชวยอํานวยการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.13 งบประมาณสวนใหญใชเปนคาใชจายงานประจําที่รับผิดชอบตามหนาที่
งานเลขานุการผูบริหาร ซึ่งไดแก คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเลขาธิการ กพฐ. รองเวลาธิการ
กพฐ. ผูช ว ยเลขาธิการ กพฐ. ที่ ปรึกษา สพฐ. ผอ.สอ. และเจาหนาที่ สอ. จํานวน 822,781.90 บาท
คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 613,450 บาท คาจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 1,782,369 บาท คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานพิธี พระราชพิธี รัฐพิธี ที่เกี่ ยวของกับสถาบั น
พระมหากษัตริย จํานวน 1,730,400 บาท และคาใชจายในโครงการสงเสริมใหนักเรียนทํางานหารายไดในชวง
ปดภาคเรียนฤดูรอน จํานวน 974,687.88 บาท
2. กิจกรรมยอยดานการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ
2561 จํ านวน 7,391,787.17 บาท คิ ด เปน ลดลงร อ ยละ 22.74 บาท (ปง บประมาณ 2562 มีจํา นวน
25,109,944.18 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 32,501,731.35 บาท) และดวยปริมาณงาน
ของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,716 ครั้ง คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 592.46 เนื่องจากมีการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและออนไลนเพิ่มมากขึ้น
เมื่อปริมาณงานที่ เปน ตัวหารเพิ่มขึ้นมากกวาต นทุน รวมที่ล ดลงแตน อยกวา จึงมีผลใหต นทุน ตอหนวยของ
กิจกรรมยอยดานการประชาสัมพันธลดลงรอยละ 88.84 ในสวนของลักษณะงานที่ตองปฏิบัติสวนใหญนําไป
เปนคาใชจ ายในโครงการประชาสัมพันธการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เชน รายการบายนี้มีคําตอบ คอลัมนนานา
ทรรศนะกับ สพฐ. (คมชัดลึก) พื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ 4 ฉบับ 7 ครั้ง ประกวดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาพยนตสั้น จํานวน 11,802,432.96 บาท จางประชาสัมพันธงานกีฬา สพฐ.เกมสทางหนังสือพิมพ จํานวน
372,360 บาท คาปฏิบัติการนอกเวลาของศูนยสารสนเทศฯ จํานวน 194,050 บาท
3. กิจกรรมยอยดานอาคารสถานที่ ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
2561 จํานวน 11,673,191.33 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 94.72 บาท (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน
23,997,278.94 บาท ปงบประมาณ2561 มีตนทุนรวม จํานวน 12,234,087.61 บาท) และดวยปริมาณงาน
ของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 570 เรื่อง คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 18.81 เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นนอยกวาตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นมากกวา จึงมีผลใหตนทุน
ตอหนวยของกิจกรรมยอยดานอาคารสถานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 63.89 คาใชจายสวนใหญใชเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของกลุมออกแบบและกอสราง สอ. จํานวน 1,017,424 บาท คาจัดจางซอมแซมอาคาร
สํานักงาน สพฐ. จํานวน 1,428,518 บาท คาจางเหมากําจัดปลวก บํารุงรักษาลิฟท ดูแลตูสาขา จํานวน
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897,058.04 บาท นอกจากนี้ยั งมี การใชเงินนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจําป 2562 เปน รายการ
ค าปรั บ ปรุ งซ อ มแซมห องรองเลขา กพฐ. ค า ซ อมแซมบั น ไดและห องโถงทางขึ้ น อาคาร สพฐ. 1,5 และ
ซอมแซมหองน้ํา สพฐ. ชั้น 1,2,3 รวมเปนเงิน 962,900 บาท
4. กิจกรรมยอยดานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2561 จํานวน 381,405.76 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 (ปงบประมาณ2562 มี
ตนทุนรวม จํานวน 19,763,354.18 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 19,382,128.42 บาท) แตดวยปริมาณ
งานของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2558 ลดลง จํานวน 865 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 30.02 สาเหตุที่ปริมาณงาน
ลดลง เนื่องจากทานเลขาธิการ กพฐ. ไดมีการปรับเปลี่ยนงานที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักอํานวยการเดิมไปเปน
งานของสํานักอื่น จํานวน 2 เรื่อง ไดแก เรื่องแรกกรณีโรงเรียนในสังกัดขอปรับปรุง ซอมแซมอาคารสิ่งปลูกสราง
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติจากโรงเรียนในสังกัดใหมอบสํานักนโยบายและแผนเปนผูดําเนินการ และเรื่องที่ 2 กรณี
ผูบริหาร ของ สพฐ. เดินทางไปราชการ เพื่อติดตามโครงการและนโยบายตาง ๆ ใหมอบสํานักที่เปนผูรับผิดชอบใน
เรื่องนั้น ๆ เปนผูดําเนินการ เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมเพิ่มขึ้นนอยกวา จึงทําใหตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมยอยดานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 45.72 ซึ่งลักษณะงานของกิจกรรมยอย
ดังกลาว จะมีคาใชจายที่เปนลักษณะประจําเปนสวนใหญและมีคาใชจายประเภทใหความชวยเหลือนักเรียน
การใหทุนตางๆ และติดตามการใชจายทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งไดแก
4.1 คาจัดประชุมเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุนที่ 9 เพื่อเขารับ
การฝกและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 769,609 บาท
4.2 คาใชจายในการจัดนิทรรศการและประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ 10 ป โครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จํานวน 118,482 บาท
4.3 คาใชจายในการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและฝกอบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
นักเรียนผูไดรับการเสนอชื่อเขาสูการคัดกรองขั้นสุดทาย เพื่อพิจารณาใหไดรับทุนพระราชการ ม.ท.ศ. รุน 11
จํานวน 861,686 บาท และรุน 10 จํานวน 1,436,804 บาท
4.4 คาใชจายในการประชุมชี้แจงการดําเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อชวยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต พ.ศ.2560 จํานวน 617,532.54 บาท
4.5 คาใชจายในการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและฝกอบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
นักเรียนผูไดรับการเสนอชื่อเขาสูการคัดกรองขั้นสุดทาย เพื่อพิจารณาใหไดรับทุนพระราชการ ม.ท.ศ. รุน 10
จํานวน 1,436,804 บาท
4.6 คาใชจายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่1 และรุนที่ 3
รวมจํานวน 3,821,029.98 บาท
4.7 คาใชจายโครงการพัฒนานักเรียนและครูผูดูแลนักเรียนทุนพระราชทานโครงการกอง
ทุนการศึกษา จํานวน 1,851,901.84 บาท
4.8 โครงการอบรมงานเทคนิคหองสมุดและแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน
719,507.80 บาท
4.9 คาใชจายในการประชุมเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุนที่ 9
และรุนที่ 10 เพื่อเขารับการฝกและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 1,458,387 บาท
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5. กิจกรรมยอยดานงานสารบรรณ ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ
2561 จํานวน 1,621,281.65 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 18.21 (ปงบประมาณ2562 มีตนทุนรวม จํานวน
7,280,673.46 บาท ปงบประมาณ 2561 มีจํานวน 8,901,955.11 บาท) และดวยปริมาณงานของกิจกรรม
ดังกลาวปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 63,638 เรื่อง คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
8.47 เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นนอยกวาตนทุนรวมลดลงมากกวา จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของ
กิจกรรมยอยดานงานสารบรรณลดลงรอยละ 24.60
6. กิจกรรมยอยดานยานพาหนะ ซึ่งเปนกิจกรรมยอยมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหทุก
สวนราชการตองจัดทํา โดยตนทุนรวมของกิจกรรมยอยดานยานพาหนะปงบประมาณ 2562 ลดลงกวา
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 552,927.99 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 3.25 (ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวม
จํานวน 16,473,168.74 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 17,026,096.73 บาท) และดวยปริมาณระยะทาง
ของกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 247,396 กิโลเมตร คิด
เปนลดลงรอยละ 24.00 เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมที่ลดลงแตนอยกวา จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยดานยานพาหนะเพิ่มขึ้นรอยละ 27.31 ซึ่งคาใชจายของกิจกรรมดานยานพาหนะสวนใหญจะ
เปนคาใชจายประจํา ไดแก เงินเดือนของลูกจางประจํา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซมบํารุงรักษารถสวนกลาง
และคาจางเหมาพนักงานขับรถ
ในสวนของสํานักอํานวยการที่ใชรหัสศูนยตนทุน (03) แลว ยังมีสํานักที่ไมใชสํานักตามโครงสราง
ที่ใชรหัสศูนยตนทุนเดียวกับสํานักอํานวยการ แตการใชจายจะใชรหัสกิจกรรมยอยเปนสวนแยกความตาง
ดังกลาว ซึ่งจะมีสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ที่ใชกิจกรรมยอยการสงเสริมกิจกรรมนักเรียน (รหัส 110) มา
กําหนดเปนภารกิจงานของสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย
และสํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จะใชกิจกรรมยอยการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(รหัส 108) มากําหนดเปนภาระงานของสํานัก
พั ฒนาการศึ กษาเขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยทั้ง 2 สํ านั ก พบว ามี ต นทุ นต อหน วย
กิจกรรมยอยลดลงไมเกินกวารอยละ 20 จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 18.29 สวนอีก 1 กิจกรรม มีตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมยอยลดลงเกินกวารอยละ 20 คือ กิจกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักเรียน โดยปงบประมาณ
2562 มีตนทุนรวมลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 28,576,274.91 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 57.01
(ปงบประมาณ 2562 ตนทุนรวม จํานวน 21,544,929.02 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 50,121,203.93 บาท)
และดวยปริมาณงานปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ 2561 มีจํานวนเทาเดิม คือ 6 โครงการ ดังนั้นเมื่อ
ตนทุ นรวมลดลงแต ปริ มาณที่เป นตั วหารเท าเดิม จึงทําใหตน ทุน ตอหนว ยของกิจกรรมการสงเสริมกิจ กรรม
นักเรียนลดลงเทากับตนทุนรวมที่ลดลงคือรอยละ 57.01 ซี่งสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เปนสํานักที่ดูแล
นั ก เรี ย นและครู เ ป น ส ว นใหญ ใ นเรื่ อ งการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช ก ระบวนการลู ก เสื อ และ
กระบวนการหลากหลาย (ดนตรีนาฎศิลป) โครงการสภานักเรียน โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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สํานักการคลังและสินทรัพย : มีกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม โดยในปงบประมาณ 2562 กิจกรรมยอยที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงไมเกินรอยละ 20 มีจํานวน 3 กิจกรรมยอย ซึ่งไดแก กิจกรรมดานการพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) กิจกรรม
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณและเครือขาย และกิจกรรมดานงบประมาณ จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบ
ซึ่งมีต นทุ น ตอหน ว ยร อยละ - 12.41 , -10.92 และ -1.41 ตามลําดับ สว นอี ก 2 กิ จกรรมยอย มี ตน ทุ น
ตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลง เกินกวารอยละ 20 ดังนี้
1. กิจกรรมดานการการเงินและบัญชี ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
2561 จํานวน 317,482,620.86 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 19.72 (ปงบประมาณ 2562 ตนทุนรวม จํานวน
1,927,089,553.66 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,609,606,932.81 บาท) และดวยปริมาณงานของกิจกรรม
ดังกลาวปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 344,299 รายการ คิดเปนลดลงรอยละ 15.58
เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นมากกวา จึงทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรม
ดานการการเงินและบัญชี เพิ่มขึ้นรอยละ 41.82 ซึ่งกิจกรรมดังกลาวคาใชจายสวนใหญเปนประเภทของ
เงินเดือน คาจาง และเงินอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือนที่ใน 1 ป จะมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง (เดือน
เมษายนและเดือนกันยายน) จึงมีผลทําใหตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมจัดทําแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมลดลง
จากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,232,588 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 12.21 (ปงบประมาณ 2562 ตนทุน
รวม จํานวน 8,866,430.48 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 10,099,018.48 บาท) และดวยปริมาณงานของ
กิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
200 เมื่อปริมาณงานที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นมากกวาตนทุนรวมที่ลดลงนอยกวา จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
กิจกรรมจัดทําแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรลดลงรอยละ 70.74 คาใชจายสวนใหญนําไปใชในการ
อบรมผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุของ สพท. เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ปรับเปลี่ยน คาใชจาย
อบรมผูปฏิบัติงานในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา และคาใชจายอบรมผูอํานวยการกลุมบริหาร
การเงินและสินทรัพย ของ สพท. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจทัดเทียมกับระดับผูปฏิบัติงาน
สํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ไดแก
1. กิ จ กรรมติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เปรี ย บเที ย บต น ทุ น รวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 516,973.19 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.28
และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 194 แหง คิดเปนเพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 49.62 สาเหตุ ที่ป ริ ม าณงานเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี การติ ด ตามงานเร ง ด ว นตามนโยบายของ สพฐ.
ซึ่งปริมาณงานเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรม
ดานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดลงรอยละ 32.31 สวนใหญใชงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายดังนี้
1.1 ชื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 ครั้ง จํานวนเงิน 727,202.75 บาท
1.2 จัดจางติดตั้งสัญญาณระบบเนตเวิรค จํานวน 207,225 บาท
1.3 คาจัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาการติดตามและประเมินผลในยุคดิจิตัล จํานวน
336,900 บาท
1.4 คาจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อออกแบบและสรางเครื่องมือ พรอมคูมือการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน
196,944 บาท
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1.5 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. จํานวน 126,461 บาท
1.6 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปจัดทํารายงานผลการติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. จํานวน 146,749 บาท
1.7 จางทําโล จํานวน 18 อัน เพื่อมอบให สพท. ที่ไดรับรางวัลในการประกวด ก.ต.ป.น.
ตนแบบ ระดับประเทศ จํานวน 292,515 บาท
1.8 คาจางพิมพรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ. 1,500 เลม จํานวน
346,680 บาท
1.9 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ.
และจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 282,812 บาท
1.10 คาใชจายในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิงประจักษประจําป
งบประมาณ 2562 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ สพท. จํานวน
291,800 บาท
1.11 คาใชจายในการจัดประชุมคูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สพฐ.
จํานวน 150,763 บาท
1.12 คาใชจายในการจัดพิมพคูมือการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา สพฐ. จํานวน
600 เลม เปนเงิน 120,000 บาท
1.13 คาใชจายในการจัดพิมพรายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 350 เลม จํานวน 105,000 บาท
2. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมของสํานัก
บริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนสํานักที่ไมไดกําหนดในโครงสราง ดังนั้นในการใชงบประมาณจึงใช
รหัสศูนยตนทุนภายใตสํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกําหนดรหัสกิจกรรมยอยในการ
ใชเงินของ 2 สํานัก เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน โดยเมื่อเปรียบเทียบตนทุนรวมป 2562 ลดลงจากปงบประมาณ
2561 จํานวน 23,138,891.54 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 46.47 แตดวยปริมาณของกิจกรรมดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ 2561 เทากัน คือ 2,358 แหง เมื่อปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวม
ลดลง จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายลดลงเทากับ
ตนทุนรวมที่ลดลงคือรอยละ 46.47 สวนใหญเปนคาใชจาย ดังนี้
2.1 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมป. จํานวน
1,080,000 บาท
2.2 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะหปจจัยตอการยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จํานวน 627,951 บาท
2.3 คาใชจายในประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการประเมินพัฒนา ScQA และ
OBECQA เพื่อรองรับการพัฒนาโรงเรียนสูศตวรรษที่ 21 ใหมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล จํานวน
525,872 บาท
2.4 คาใชจายในการจัดเวทีแขงขันแสดงผลงานผูเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณของ
โรงเรียนสูศตวรรษที่ 21 เทียบเคียงระดับสากล จํานวน 1,564,600 บาท
2.5 คาใชจายในการออกติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมินตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. ระดับ OBECQA ประจําป 2561 จํานวน 59 โรงเรียน จํานวน 195,946 บาท
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2.6 คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความตองการระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร จํานวน 427,990 บาท
2.7 คาใชจายเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานคุณภาพมัธยมศึกษาเชิงยุทธศาสตร จํานวน 309,600 บาท
2.8 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําระบบโปรแกรมขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพ
มัธยมศึกษา จํานวน 242,002 บาท
2.9 คาจัดพิมพเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 จํานวน
449,020 บาท
2.10 คาจัดทําโลประกาศเกียรติคุณใหแกผูสงเสริมและสนับสนุนในการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จํานวน 25 โล จํานวน 118,050 บาท
2.11 คาใชจายในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูประเทศไทย 4.0
จํานวน 914,240 บาท
2.12 คาใชจา ยประชุมรายงานผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ
Education Hub จํานวน 182,146 บาท
2.13 คาใชจายฝกอบรมครูแกนนําตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานภาษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
จํานวน 3,789,316 บาท
2.14 คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 1,574,902 บาท
สํานักทดสอบทางการศึกษา : มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิ จ กรรมติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เปรี ย บเที ย บต น ทุ น รวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 3,247,968.78 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.54
และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,096,406 คน คิดเปนลดลง
รอยละ 33.77 ซึ่งปริมาณงานลดลงในสัดสวนที่มากกวาตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมดานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 54.83 โดยคาใชจาย
ที่เพิ่มเปน ประเภทเงินเดือน คาจ างประจํ า จากการปรับขึ้น เงินเดือนปกติ คาใชจายในการเดินทางในการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนอกเหนือจากคาใชจายประจําแลว ยังมี
คาใชจายที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานัก ไดแก
1.1 คาใชจายโครงการสรางความรูความเขาใจเกณฑการประเมินและเสริมสรางศักยภาพดาน
การประเมินแตคณะกรรมการประเมินและผูรับผิดชอบ จํานวน 316,865.20 บาท
1.2 คาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพดานการประเมินแกคณะกรรมการประเมิน
และผูรับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 3,769,822.62 บาท
1.3 จางพิมพรายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 106,000 บาท
1.4 จางเหมาพนักงานบริการ 26 คน จํานวน 4,620,000 บาท
1.5 คาจัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ/ปรับปรุง และจัดทําตนฉบับเครื่องมือประเมินขอสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2,851,734.20 บาท
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1.6 คาจัดประชุมปฏิบัติการสรางเครื่องมือมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4,854,372.01 บาท
1.7 คาจางวิเคราะหประมวลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานใน
การสอบปลายปของผูเรียนปการศึกษา 2561 จํานวน 950,000 บาท
1.8 คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับ สพท. และสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะและมีความตองการ
พิเศษ จํานวน 1,087,838.10 บาท
1.9 คาจางเหมาบริการดําเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ ชั้น ป.3
และการประเมินการอาน ป.1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 34,200,000 บาท
1.10 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห ประมวลผลและทบทวนการประเมินความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 467,605.80 บาท
2. กิจกรรมยอยการใหบริการทางการศึกษาเทียบความรูและอื่น ๆ เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,009,587.91 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
44.03 แต ด ว ยจํ า นวนปริ ม าณกิ จ กรรมยอ ยป งบประมาณ 2562 ลดลงกว าป งบประมาณ 2561 จํา นวน
9,500 คน คิ ดเป น ลดลงร อยละ 19.79 ซึ่งต น ทุ น รวมเพิ่มขึ้น ในสัดสว นที่มากกวาจํานวนปริมาณของ
กิจกรรมยอยลดลงนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอยการใหบริการทางการศึกษาเทียบ
ความรูและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 79.57 สาเหตุที่ปริมาณงานกิจกรรมยอยลดลงจากปงบประมาณ 2561
เนื่ อ งจากได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการเที ย บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในประเทศและ
ตางประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 กําหนดใหผูจบสถาบันอุดมศึกษาจากตางประเทศเขาศึกษา
ตอไดเองไมตองมายื่นเทียบวุฒิ สงผลใหมีผูมายื่นเสนอเทียบวุฒิการศึกษานอยลง สวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
สวนหนึ่งจากคาใชจายในลักษณะประจํา ประเภทเงินเดือน คาจางประจํา และการปรับขึ้นเงินเดือนปกติปละ
2 ครั้ง และนอกเหนือจากคาใชจายประจําแลว ยังมีคาใชจายที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
สํานักโดยนํางบประมาณไปใชจายดังนี้
2.1 าใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเข็มแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดาน
การจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะและมีความ
ตองการพิเศษ จํานวน 845,546.81 บาท
2.2 คาจัดพิมพคูมือการบริการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 250,200 บาท
2.3 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตอง แบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 538,513 บาท
2.4 คาจัดพิมพเอกสารขอคนพบและขอเสนอเชิงนโยบายการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดาน
การจบการศึกษาและการใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ สพท.และสถานศึกษา จํานวน 319,950 บาท
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สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : มีภารกิจที่กําหนดเปนกิจกรรมยอยทั้งหมด 6 กิจกรรม ในจํานวน
ดังกลาวมี 1 กิจกรรมยอย ที่มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 20 คือกิจกรรมยอยพัฒนาความพรอม
เว็บไซต จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให สวนอีก 5 กิจกรรมยอย มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลงเกินกวา
รอยละ 20 ผลวิเคราะหเปนดังนี้
1. กิจกรรมยอยพัฒนาครูและผูเรียนในการใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 59,627,209.17 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 233.40 และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 เพิ่มขึ้นกวาป 2561 จํานวน 1,874 คน คิดเปน
เพิ่มขึ้ นรอยละ 473.23 ซึ่งเมื่อต นทุนรวมเพิ่มขึ้น ในสัดสวนที่นอยกวาจํ านวนปริมาณกิจ กรรมยอยที่เป น
ตัวหารเพิ่มขึ้นมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยพัฒนาความพรอมดานเว็ปไซตลดลงรอยละ
41.84 สาเหตุที่ปริมาณกิจกรรมยอยเพิ่มขึ้นกวาปกอน เนื่องจากมีการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาดวย
เทคโนโลยีดิจิตัลภายใตชื่อ EDUdigital
2. กิจกรรมยอยผลิตสื่อและบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาคนควา
กิจกรรมนีเ้ ปนกิจกรรมของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ซึ่งเปนสํานักที่ไมได
กําหนดในโครงสราง ดังนั้นในการใชงบประมาณจึงใชรหัสศูนยตนทุนภายใตสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
แตกําหนดรหัสกิจกรรมยอยในการใชเงินของ 2 สํานัก เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน จากการเปรียบเทียบตนทุน
รวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 33,065,143.03 บาท คิดเปนลดลงรอยละ
40.42 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 เพิ่มขึ้นกวาป 2561 จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
1.52 เมื่ อต นทุ นรวมลดลงในสั ดส วนที่มากกว าจํ านวนปริมาณกิจ กรรมยอยที่ เ ปน ตัว หารเพิ่มขึ้น นอยกว า
จึ งมี ผ ลทํ า ให ต น ทุ น ต อหน ว ยกิ จ กรรมย อยผลิตสื่ อและบทเรีย นอิเล็ กทรอนิก สเพื่อ การเรีย นการสอนและ
การศึกษาคนควาลดลงรอยละ 41.31
3. กิจกรรมยอยจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ
2562 เพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 27,742,584.59 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 274.06 และดวย
ปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาป งบประมาณ 2561 จํานวน 346 ชุด คิดเปนลดลง
รอยละ 12.11 ซึ่งเมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปนตัวหารลดลง
นอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 325.63 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง เนื่องจากไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอรลดลง และสาเหตุที่ตนทุนรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปงบประมาณ
2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จํานวน
26,000,000 บาท ในการจางที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพชุดโปรแกรมและระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส
เพื่อสนับสนุนโครงการ National e-Library และไดรับงบประมาณเหลือจายจากสํานักนโยบายและแผนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 485,800 บาท ในการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานบันทึกและถายทํา
รายการของ สพฐ.
4. กิจกรรมยอยดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ
2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 186,509,614.97 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 74.72 และดวย
ปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 597 เครื่อง คิดเปนลดลง
รอยละ 100 ซึ่งเมื่ อต นทุ นรวมลดลงในสัด สว นที่ นอยกว าจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปน ตัว หารลดลง
มากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 100 สาเหตุที่ปริมาณงานกิจกรรมยอยลดลงเนื่องจาก
ปงบประมาณ 2562 ไมไดรั บจัดสรรเงินงบประมาณในการจั ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สวนค าใชจ ายที่เกิดขึ้ น
สวนใหญเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายในสํานักสวนกลาง คาไฟฟา
หอง Data center จํานวน 2 แหง และคาเชาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตระหวางหอง
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5. กิจกรรมยอยดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ
2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,505,595.23 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 24.89 ดวยจํานวน
ปริมาณกิจกรรมยอยป 2561 เทากับป 2560 คือ 1 ระบบ เมือ่ ตนทุนรวมลดลง แตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปน
ตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซตลดลงเทากับ
ตนทุนรวมที่ลดลงรอยละ 24.89
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มีภารกิจที่กําหนดเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ในจํานวน
ดังกลาวมีจํานวน 1 กิจกรรรม ที่มีการเพิ่ม/ลดไมเกินรอยละ 20 ไดแก กิจกรรมวิเทศสัมพันธและการประสาน
ความรวมมือทางการศึกษา จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให สวนอีก 4 กิจกรรม ผลเปนดังนี้
1. กิจกรรมยอยดานวิจัยและพัฒนานโยบายและสงเสริมสนับสนุนการศึกษา เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 19,207,310.65 บาท คิดเปนลดลง
รอยละ 43.74 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน
2 โครงการ คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 20.00 ดังนั้นเมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปน
ตัวหารเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยดานวิจัยและพัฒนานโยบายและสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาลดลงรอยละ 53.11 สวนใหญใชจายเปนงบดําเนินงานดังนี้
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพื้นที่เกาะ จํานวน 443,310 บาท
1.2 คาจัดประชุมรางแผนพัฒนาโรงเรียนรุนที่ 2 และพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ ณ
ทําเนียบรัฐบาล จํานวน 206,247 บาท
1.3 จัดจางจัดงานพิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ ณ ทําเนียบรัฐบาล จํานวน
942,028 บาท
1.4 คาจัดประชุมปฏิบัติการรางนโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ 2563 จํานวน 122,228 บาท
1.5 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตาม พรบ. จํานวน 149,953 บาท
1.6 คาจัดประชุมสัมมนาผอ. กลุมนโยบายและแผน จํานวน 1,345,100 บาท
1.7 จางพิมพแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา จํานวน 150,000 บาท
1.8 จัดพิมพหนังสือ นโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ 2563 จํานวน 945,000 บาท
2. กิจกรรมยอยการจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและเครือขายสารสนเทศ เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 13,034,554.46 บาท คิดเปนลดลง
รอยละ 54.22 แตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4 ระบบ
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 400 เมื่อตนทุนรวมลดลงในสัดสวนที่นอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปนตัวหาร
เพิ่มขึ้นมากกวา สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยลดลงรอยละ 90.84 สาเหตุที่ปริมาณงานกิจกรรมยอย
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการประมวลผลการรายงาน กิจกรรมดังกลาว
ไดมีการนํางบประมาณไปใชจายดังนี้
2.1 คาจัดประชุมโครงการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ย จํานวน 7 ครั้ง จํานวน
2,080,136 บาท
2.2 คาใชจายในการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับเฮียวโกะ ญี่ปุน
จํานวน 501,737 บาท
2.3 คาใชจายในการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนครูกับรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
จํานวน 384,435 บาท
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2.4 คาใชจายในการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนระหวาง สพฐ. กับ สหพันธสาธรณรัฐเยอรมนี
จํานวน 168,150 บาท
2.5 คาใชจายในการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จํานวน
434,087 บาท
3. กิจกรรมจัดทําขอเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงปบระมาณรายจายประจําป เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 7,606,157.57 บาท คิดเปน
ลดลงรอยละ 31.93 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561
จํานวน 241 แหง คิดเปนลดลงรอยละ 0.80 เมื่อตนทุนรวมลดลงในสัดสวนที่มากกวาปริมาณงาน
ที่เปนตัวหารลดลงในสัดสวนที่นอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมดานจัดทําขอเสนอการจัดตั้ง
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2558 ลดลงรอยละ 31.38 โดยกิจกรรมดังกลาวไดนํางบประมาณ
ไปใชจายในสวนของคาใชจายประจํา ประเภท เงินเดือน คาจางประจํา คาเชาบาน คาลวงเวลา คาใชจาย
เดินทางไปราชการ และปฏิบัติงานตามภารกิจในแผนปฏิบัติการ ดังนี้
3.1 คาตรวจและประเมินผลงานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 6,500,000 บาท
3.2 คาจัดประชุมจัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 334,800 บาท
3.3 คาจัดประชุมซักซอมความเขาใจการจัดจางและควบคุมงานกอสราง จํานวน
2,978,800 บาท
3.4 คาจัดประชุมคณะทํางานตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน
320,800 บาท
3.5 คาจางพิมพแบบรูปรายการและประมาณการราคาพรอมรายการประกอบ จํานวน
4,105,000 บาท
3.6 คาเชาบาน สวนกลาง จํานวน 4,900,000 บาท
3.7 คารถประจําตําแหนง สพฐ. จํานวน 1,636,800 บาท
4. กิจกรรมดานแผนงาน ซึ่งเปนกิจกรรมยอยมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง โดยไดเปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,229,744.05 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 47.88 และดวยจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 เทากับป 2561 คือ 1 ดาน เมี่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
แตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานแผนงาน
เพิ่มขึ้นเทากับตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 47.88 กิจกรรมดังกลาวไดมีการนํางบประมาณไปใชจายดังนี้
4.1 คาใชจายในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 241,600
บาท
4.2 คาใชจายในการจัดประชุมจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป 2563 ของ
สพฐ. จํานวน 473,000 บาท
4.3 คาใชจายในการประชุมเตรียมสรุปโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ
สพฐ. จํานวน 796,100 บาท
4.4 คาใชจายในการประชุมจัดทําขอมูลเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2563 จํานวน 257,200 บาท
4.5 คาใชจายในการดําเนินการรับนักเรียน จํานวน 850,000 บาท
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ : มีกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ในจํานวนดังกลาวมี 2 กิจกรรม ที่มีตนทุน
ตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลงไมเกินรอยละ 20 ซึ่งไดแก กิจกรรมจัดทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก
และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุม กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการ และกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งมีตนทุนตอหนวย ดังนี้ -0.20 , 13.39 และ -4.04 ตามลําดับ
สวนอีก 2 กิจกรรม มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 20 สรุปผลเปนดังนี้
1. กิจกรรมยอยโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม : ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,722,653.51 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 50.34 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน
1,699,221.34 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 3,421,874.85 บาท) ดวยจํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยป 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 โครงการ คิดเปนลดลงรอยละ 66.67
เมื่อตนทุนรวมลดลงนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปนตัวหารลดลงมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุ น
ตอหนวยกิจกรรมยอยดานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 48.97 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลง
เนื่องจากปงบประมาณ 2562 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตองตัดโอนงบประมาณไปใหสํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมดังกลาวสวนใหญนํางบประมาณไปใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม
2. กิจกรรมยอยการจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส : ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,241,521 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 7.60 (ปงบประมาณ 2562 จํานวน
27,268,943.07 บาท ปงบประมาณ 2561 มีตนทุนรวม จํานวน 29,510,464.65 บาท) และปริมาณงานของ
กิจกรรมยอยดังกลาวในปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4 โครงการ คิดเปนลดลง
รอยละ 44.44 เมื่ อตนทุน รวมลดลงในสั ดสวนที่ นอยกวาจํานวนปริมาณงานที่เปนตั วหารที่ลดลงมากกว า
จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสเพิ่มขึ้นรอยละ 66.33 สาเหตุที่
ปริมาณงานลดลงเนื่องจากปงบประมาณ 2562 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตองตัดโอนงบประมาณไปให
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมดังกลาวไดมีการนํางบประมาณไปใชจาย ดังนี้
2.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ จํานวน 432,000 บาท
2.2 คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา สําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส
จํานวน 21,950,500 บาท
2.3 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพิการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 1,068,600 บาท
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา : มีกิจกรรมยอย 6 กิจกรรมที่มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย
เพิ่มขึ้น/ลดลงเกินรอยละ 20 เปนดังนี้
1. กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลง
กวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,753,730.67 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 49.82 จํานวนปริมาณกิจกรรม
ยอยปงบประมาณ 2562 เพิ่ มจากปงบประมาณ 2561 จํ านวน 29 ครั้ ง คิดเปนเพิ่ มขึ้น ร อยละ 51.79
เมื่อตนทุนรวมมีสัดสวนลดลงนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เพิ่มขึ้นมากกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารลดลงรอยละ 66.94
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2. กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน มีตนทุนรวมปงบประมาณ
2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 7,247,714.64 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 40.88 ดวยจํานวน
ปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 เทากับป 2561 คือ 52 ครั้ง เมื่อตนทุนรวมลดลงแตจํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยที่เปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนลดลงเทากับตนทุนรวมที่ลดลงรอยละ 40.88
3. กิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมคุณธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา มีตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,126,651.46 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 39.99
จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 1 ครั้ง คิดเปนลดลง
รอยละ 5.56 เมื่อตนทุนรวมลดลงในสัดสวนที่มากกวาปริมาณงานกิจกรรมยอยที่ลดลงนอยกวา จึงสงผลให
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมคุณธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาลดลง
รอยละ 36.46
4. กิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมการวิจัยทางการศึกษา มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น
กวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 3,973,467.02 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 48.18 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 7 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 15.91 เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้น
มากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่ลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและ
สงเสริมการวิจัยทางการศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 76.22
5. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2561 จํานวน 35,800,216.76 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 70.18 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 9 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 4.13 เมื่อตนทุนรวม
เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่ลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรม
ยอยการวิจัยและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 77.51
6. กิจกรรมยอยการบริหารและโครงการพิเศษ มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวา
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 11,967,333.96 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 42.35 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 24 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 24.24 เมื่อตนทุนรวม
ลดลงในสัดสวนที่มากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่ลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย
การบริหารและโครงการพิเศษลดลงรอยละ 23.90 สาเหตุที่ปริมาณงานลดลงเนื่องจากโครงการรักษพงไพรได
แยกออกไปอยูที่กลุมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
หากพิจารณาจากขอมูลกิจกรรมยอย ตนทุนรวมที่ลดลงสวนใหญของสํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา เนื่องจากตองตัดโอนเงินงบประมาณกลับคืน สพฐ. เพื่อจัดสรรใหสํานักอื่นไปใชตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล และกิจกรรมยอยที่มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้น เกิดจากงบบุคลากรสวนใหญที่มีการปรับอัตรา
เงินเดือนประจําป 2 ครั้งใน 1 ป และงบประมาณที่ไดรับตามแผนปฏิบัติการประจําปไดนํามาใชจายในการ
บริหารจัดการตามภาระหนาที่ของแตละกลุมในสํานัก โดยการดําเนินงานของแตละกิจกรรมยอยไดมีการใช
จายเงิน ดังนี้
1. คาใชจายในการติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน
1,189,280 บาท
2. คาใชจายจัดนิทรรศการวันครู จํานวน 297,000 บาท
3. คาใชจายประชุมปฏิบัติการจัดทํากรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน
273,500 บาท
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4. คาใชจายในโครงการเก็บขอมูลเชิงลึกโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนอยางยั่งยืน 4 ภาค จํานวน 200,000 บาท
5. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน
959,320 บาท
6. คาจัดพิมพเอกสารคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 742,000 บาท
7. คาประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดเก็บขอมูลสัมภาษณของงานวิจัย จํานวน
252,400 บาท
8. คาใชจายในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐของคณะอนุกรรมการดานการ
บริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 300,000 บาท
9.คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรโครงการคายเยาวชนรักษพงไพร จํานวน
260,000 บาท
10. คาจางเหมาบริการ จํานวน 306,000 บาท
11. คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการคาย “ เยาวชนรักษพงไพรเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” จํานวน 1,106,050 บาท
12. คาใชจายในการลงพื้นที่ถอดบทเรียนในเครือขายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาคายเยาวชนรักษ
พงไพร จํานวน 320,000 บาท
13. คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงรางวิจัยและจัดทําเครื่องมือวิจัยโครงการรักษ
ปานาน จํานวน 328,926 บาท
14. คาใชจายในการลงพื้นที่ภาคสนามถอดกระบวนการการจัดการเรียนรูและเก็บขอมูล
โครงการรักษปานาน จํานวน 105,682 บาท
15. คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตอยอดการวิจัยและนวัตกรรมการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายองคกรและหนวยงานภายนอก จํานวน 599,300 บาท
16. จางพิมพหนังสือบันทึกความสําเร็จโครงงานคุณธรรม จํานวน 600,000 บาท
17. คาใชจายประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานโครงการวิจัย เรื่องการสรางวัฒนธรรมการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 342,000 บาท
18. คาใชจายประชุมปฏิบัติการวิเคราะหแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนรู
โรงเรียนประจําพักนอนภาคเหนือ จํานวน 292,000 บาท
19. คาใชจายประชุมปฏิบัติการจัดการความรูการนําเสนอผลการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมแลกเปา สพฐ. จํานวน 499,700 บาท
20. คาตอบแทนการตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณของผูไดรับทุนอุดหนุนวิจัย 94 เรื่อง
เปนเงิน 112,800 บาท
21. จัดทําหนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศักษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 149,800 บาท
22. จางพิมพแบบทดสอบในกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 340,875 บาท
23. จางเหมารถรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบที่ใชในการกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 450,000 บาท
24. คาใชจายในการอบรมเสริมประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและ
เตรียมความพรอมนักเรียนกอนเดินทางไปแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,642,100 บาท
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25. คาใชจายในการนํานักเรียนไปแขงขันวอลเลยบอล ที่ญี่ปุน จํานวน 4,800,310 บาท
26. คาใชจายในการนําทีมผูแทนนักเรียนเขารวมแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
(SAIMC2019) จํานวน 3,857,460 บาท
27. คาจางเหมาบริหาร จํานวน 360,000 บาท
28. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและสรางแบบทดสอบ
การแขงขันระดับประเทศ จํานวน 775,500 บาท
29. การจัดคายอบรมเขมทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณเรียนทางวิทยาศาสตร จํานวน
3,663,300 บาท
30. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการจัดทําแผนทีมเคลื่อนที่เร็ว RT จํานวน
916,720 บาท
31. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.สพท. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน
733,000 บาท
32. จางเหมาประชาสัมพันธเปดตัวโครงการโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 998,000 บาท
33. จางจัดนิทรรศการและจัดทําหองเรียนจําลองโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน
968,000 บาท
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ : เปนสํานักตามโครงสราง ซึ่งมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม
ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม มีตนทุนตอหนวยลดลงเกินกวารอยละ 20 ดังนี้
1. กิ จ กรรมย อ ยด า นบริ ห ารบุ ค คล โดยในป ง บประมาณ 2562 มี ต น ทุ น รวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 65,667,211.06 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 38.69 มีปริมาณงานกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 10,912 คน คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.45
เมื่อตน ทุน รวมลดลงในสั ดส วนที่มากกวาปริมาณงานที่เปน ตัว หารเพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึงมีผ ลทําใหตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมยอยดานบริหารบุคคลลดลงรอยละ 40.16 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ
เรียกบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําใหมีบุคลากรเพิ่มขึ้นในป 2562 ซึ่งงบประมาณสวนใหญ
ใชเปนคาใชจายดังนี้
1.1 คาใชจายการการจัดทําแผนอัตรากําลังครูในสถานศึกษา ขอมูล 10 มิ.ย. จํานวน
600,000 บาท
1.2 คาใชจายในการพัฒนาแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน สพท.
จํานวน 500,000 บาท
1.3 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) จํานวน 420,000 บาท
1.4 คาใชจายในการจัดทําแผนอัตรากําลังและปรับปรุงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญใน
สวนกลาง จํานวน 700,000 บาท
1.5 คาใชจายในการจัดทําคูมือแนวทางเสริมสรางการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินวิทยฐานะ
และคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนงในระบบเบิกจายตรง
จํานวน 207,309.12 บาท
1.6 คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล จํานวน 2,065,156.70 บาท
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1.7 คาใชจายในการประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่
ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. จํานวน 2,500,000 บาท
2. กิจกรรมยอยดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด เปนกิจกรรมยอยของสํานักนิติการ ซึ่งเปน
สํานักที่ไมไดกําหนดในโครงสราง ดังนั้นในการใชงบประมาณจึงใชรหัสศูนยตนทุนภายใตสํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ และไดกําหนดกิจกรรมยอยเพื่อแยกการใชจายของ 2 สํานักใหตางกัน โดยใน
ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 187,823.59 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.43 มีปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,245
เรื่อง คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 630.62 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อปงบประมาณ 2561 สํานัก
ดังกลาวเขาใจคลาดเคลื่อนจึงเก็บปริมาณงานเฉพาะงานดานวินัย ซึ่งไมรวมปริมาณงานดานคดีแพงและคดี
ปกครอง เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาปริมาณงานที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นมากกวา จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานวินัยและความรับผิดทางละเมิดลดลงรอยละ 86.12
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เปนสํานักที่ไมใชตามโครงสราง โดยในการเบิกจายจะ
ใชศูนย ตนทุนร วมกับสํ านักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ (2000400011) และไดกําหนดกิจกรรมยอย
เพื่อแยกการใชจายของ 2 สํานักใหตางกัน เพื่อจะไดสามารถเก็บขอมูลเพื่อนํามาจัดทําบัญชีตนทุนได โดยสํานัก
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดรหัสกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมดาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนกิจกรรมยอยมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ 2562
มีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 23,040,728.69 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 27.90
มีปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 5,744,564 ชม./คน
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 258.53 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีศูนยโอลิมปกวิชาการยายมาจากสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษามาอยูที่สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานทําใหมีการจัด
อบรมครู ทั่ ว ประเทศทุ ก เดื อ น และได รั บ เงิ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงการของศู น ย ดั ง กล า วด ว ย
เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาปริมาณงานที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลงรอยละ 64.33 โดยมีรายละเอียดการใชจายดังนี้
1.คาใชจายในการอบรมปฏิบัติการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online จํานวน 1,367,800 บาท
2.คาใชจายการประชุมปฏิบัติการศึกษาวิจัย “แนวทางการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สังกัด สพฐ. จํานวน 520,920 บาท
3. คาจางเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพค. จํานวน 1,620,000 บาท
4. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ จํานวน 211,267.40 บาท
5. คาใชจายในการสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ จํานวน 268,838 บาท
6. คาใชจายในการอบรมการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติจริง จํานวน
678,373 บาท
7. คาใชจายในการอบรมสัมมนารวมกันของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ จํานวน 1,360,353 บาท
8. คาใชจายโครงการประชุมสัมมนาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลใหสอดคลอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม จํานวน 111,000 บาท
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9. คาใชจายโครงการฝกอบรมหลักสูตรที่ สํานักงาน ก.พ.กําหนดและหนวยงานภายนอกเปนผู
จัดหลักสูตรนักปกครองระดับสูง จํานวน 154,000 บาท
10. คาใชจายพัฒนาครูดวยหลักสูตร “ผูนําในตัวฉัน” จํานวน 1,012,140 บาท
11. คาใชจายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส “ครูดีในดวงใจ”
จํานวน 175,200 บาท
12. คาลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาครูดนตรีประจําการ จํานวน 13 คน เปนเงิน
1,820,000 บาท
13. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขม ตําแหนงครูผูชวยดวยระบบ TEPE Online จํานวน 784,400 บาท
14. คาใชจายในการเขารับการพัฒนาภายในประเทศ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3,100,000 บาท
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา : เปนสํานักตามโครงสราง ซึ่งมีกิจกรรมยอย 4 กิจกรรมยอย ซึ่งตอมา
ไดมีสํานักเกิดใหมไมไดอยูในโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชรหัสศูนยตนุทน (12) ของสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ไดแก
1. สถาบันภาษาอังกฤษ ซึ่งมีกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและนักเรียน กิจกรรมงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบ กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. หนวยศึกษาเทศก มี 1 กิจกรรมยอย คือ สงเสริมสนับสนุนการนิเทศ เรงรัดพัฒนาคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน มี 2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาระบบคุมครอง/ชวยเหลือนักเรียน และกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งระบบชวยเหลือ
นักเรียน
4. สํ า นั กบริ ห ารงานความเปน เลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา (ชื่อเดิมศูน ยพัฒ นาโรงเรีย น
วิ ทยาศาสตร ) มี 4 กิ จ กรรมย อ ย ได แก กิ จ กรรมพั ฒ นาโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ทยาลั ย ใหเ ปน โรงเรีย น
วิทยาศาสตรภูมิภาค สวนอีก 3 กิจกรรมยอย เปนกิจกรรมยอยเดิมของสํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
ซึ่งไดแก กิจกรรมการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมยอยการจัดการศึกษากอน
ประถมศึ กษา และกิ จ กรรมการบริ ห ารจัดการโรงเรีย นขนาดเล็ก เนื่องจาก สพฐ. ได มีประกาศ ณ วั นที่
1 ตุลาคม 2561 ใหมีการควบรวมภารกิจ ของสํานักบริห ารการศึกษาภาคบังคับ กับ สํานักบริหารงานความ
เป น เลิ ศ ด า นวิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษา (ชื่ อ เดิ ม ศู น ย พั ฒ นาโรงเรี ย นวิ ทยาศาสตร ) ทํ า ให ป ง บประมาณ 2562
สํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษาไดมีการเบิกจายเงินโดยใชกิจกรรมยอยเดิมของสํานัก
บริหารการศึกษาภาคบังคับดวย
สํา หรั บ ป งบประมาณ 2562 จะทําการเปรีย บเทีย บตน ทุน ตอหนว ยกิจ กรรมยอยของสํานัก
วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา สถาบั น ภาษาอั ง กฤษ หน ว ยศึก ษานิเ ทศก ศูน ยเ ฉพาะกิจ คุม ครองและ
ชวยเหลือเด็กนักเรียน และสํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา ตามกิจกรรมยอยที่มีตนทุน
ตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลงเกินกวารอยละ 20 ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด สําหรับกิจกรรมยอยที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
ไมเกินกวารอยละ 20 จะไมทําการวิเคราะหให ซึ่งไดแก สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีจํานวน
1 กิ จ กรรมย อย ได แก กิ จ กรรมย อ ยการสงเสริมนิสั ย รักการอาน มีต น ทุน ตอหนว ยเพิ่ม ขึ้น ร อยละ 18.03
สถาบันภาษาอังกฤษ มีจํานวน 1 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
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ภาษาอั งกฤษ มี ต น ทุ น ต อหน ว ยลดลงร อ ยละ 7.46 ศู น ยเ ฉพาะกิจ คุ ม ครองและช ว ยเหลื อเด็ กนั ก เรี ย น
มีจํานวน 1 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยการสงเสริ มและพัฒนาความเขมแข็ งระบบการดู แลชว ยเหลื อ
นักเรียนมีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 12.42 และสํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา
มีจํานวน 3 กิจกรรมยอย ที่ไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให เนื่องจากเปนกิจกรรมยอยเดิมของสํานักบริหาร
การศึกษาภาคบังคับที่เกิดจากการควบรวมภารกิจของสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับกับสํานักบริหารงาน
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษาเมื่อ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งไดแก กิจกรรมยอยการสงเสริมการจัดการ
บริหารปฐมวัย กิจกรรมยอยการสงเสริมการจัดการบริหารประถมศึกษา และกิจกรรมยอยการนิเทศติดตาม
บริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีตนทุนตอหนวยดังนี้ 4.10 , 8,343.67 และ 335.70 ตามลําดับ
จากตารางจะทําการวิเคราะหกิจกรรมยอย 9 กิจกรรม ที่มีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลง
เกินกวารอยละ 20 ดังนี้
สํานักวิขาการและมาตรฐานการศึกษา มี 4 กิจกรรมยอย คือ
1. กิจกรรมการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 34,141,825.39 บาท คิดเปนลดลง
รอยละ 25.93 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน
1 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 0.28 เมื่อตนทุนรวมลดลงในสัดสวนที่มากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่ลดลง
แตนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนา
สื่อการเรียนรูลดลงรอยละ 25.72 โดยสวนใหญมีรายละเอียดการใชจายดังนี้
1.1 คาจางเหมาบริการโครงการศึกษา ดูงานพัฒนาผูฝกสอนและนักกีฬาวอลเลยบอล จํานวน
3,371,300 บาท
1.2 คาใชจายโครงการสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร ประเทศฟนแลนด จํานวน 1,181,605 บาท
1.3 คาใชจายในโครงการเขารวมการแขงขันกีฬา ประเทศออสเตรเลีย จํานวน
1,130,550 บาท
1.4 คาใชจายโครงการพัฒนาผูฝกสอนและนักกีฬาฟุตบอลและศึกษาดูงานดานกีฬาฟุตบอล
ประเทศญี่ปุน จํานวน 2,071,600 บาท
1.5 คาจางซอมแซมชองแสงบันไดทางเดิน อาคาร สพฐ. ชั้น 3 จํานวน
465,839.69 บาท
1.6 คาจัดพิมพหนังสือยุทธศาสตรชาติ จํานวน 35,000 เลม เปนเงิน 561,750 บาท
1.7 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบแนวคิดเนื้อหาเพศวิถีศึกษาและ
ปรับแกหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาประเด็นความหลากหลายทางเพศ จํานวน 180,400 บาท
1.8 คาจัดพิมพหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จังหวัดตราด จํานวน 2,799,387.50 บาท
1.9 คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,386,000 บาท
1.10 คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบัติการกําหนดจุดเนนเนื้อหาสาระ/กิจกรรมสาระ
พระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 278,200 บาท
1.11 คาจัดพิมพหนังสือโรงเรียนที่ดี Good School เพื่อแจกในการอบรมผูบริหาร
สถานศึกษาและโรงเรียนทุกโรง จํานวน 795,550 บาท
1.12 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เพศวิถีศึกษา จํานวน 523,340 บาท
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183,597 บาท

1.13 คาใชจายในการประชุมผูบริหารโรงเรียนในโครงการหองเรียนกีฬา จํานวน

1.14 คาใชจายในการสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนา Competency
based Curriculum Implementation ณ สาธารณรัฐเอสโตเนีย จํานวน 1,060,000 บาท
1.15 จางพิมพคูมืออบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการชวยชีวิตทางน้ํา จํานวน 4,000 เลม จํานวน
650,000 บาท
1.16 คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เรื่องการชวยชีวิตทางน้ํา จํานวน
848,578.20 บาท
2. กิจกรรมยอยการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,581,122.87 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 101.12 จํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 15 ครั้ง คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 50
เมื่ อตน ทุ น รวมเพิ่มขึ้ นมากกวาจํ านวนปริ มาณกิจ กรรมยอยที่เ พิ่ มขึ้น แตนอยกว า สงผลใหตนทุน ตอหนว ย
กิจกรรมยอยการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเพิ่มขึ้นรอยละ 34.08 สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ไดรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป ประกอบกับไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสวนใหญมีรายละเอียดการใชจายดังนี้
2.1 คาจางเหมาบริการ จํานวน 165,000 บาท
2.2 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2561 จํานวน 200,263 บาท
2.3 จางพิมพเอกสารเพื่อมอบใหกับเขตพื้นที่การศึกษานําไปประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 454,400 บาท
2.4 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดโฮสโคป สําหรับศึกษานิเทศก จํานวน 5,500,072.21 บาท
2.5 คาใชจายในการออกติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนศูนยพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดโฮสโคป จํานวน 321,447 บาท
2.6 คาจางพิมพเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศในภาพรวมระดับประเทศและขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยสําหรับเขตตรวจราชการ จํานวน 261,000 บาท
3. กิจกรรมยอยการยกระดับผลสัมฤทธของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย
ภาษาจีน เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 84,984,434.95 บาท
คิดเปนลดลงรอยละ 43.02 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561
จํานวน 53 ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 15.68 เมื่อตนทุนรวมลดลงมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่
ลดลงนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการยกระดับผลสัมฤทธของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาจีน ลดลงรอยละ 32.42 โดยสวนใหญมีรายละเอียดการใชจายดังนี้
3.1 คาจางเหมาบริการ จํานวน 870,000 บาท
3.2 คาจางจัดกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 จํานวน
1,000,000 บาท
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388,150 บาท

3.3 คาใชจายในการฝกอบรม In-County Courses ของศูนยซีมีโอเรคแซม จํานวน

3.4 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการวัดแวว ผูมีความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 277,149 บาท
3.5 คาใชจา ยในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรียน จํานวน 224,000 บาท
3.6 คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใชแนวทางและเครื่องมือวัดแววผูมีความสามารถ
พิเศษระดับประถมศึกษาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 605,087.50 บาท
3.7 จางเหมาเก็บขอมูลและสรุปผลโครงการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนมัธยมศึกษาจากการรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จํานวน
700,000 บาท
3.8 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจกรรมหลักสูตรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรการคํานวณสําหรับวิทยากรแกนนํา จํานวน 235,852 บาท
3.9 คาใชจายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูวิทยากรคํานวณและโคดดิ้ง จํานวน
1,825,650 บาท
3.10 คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทําโครงงานฟสิกส เพื่อสงเสริมการแขงขัน
ฟสิกส จํานวน 3,520,694 บาท
3.11 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโลก จํานวน
436,600 บาท
3.12 คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณเพื่อจัดทําแนว
ทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน
507,622 บาท
3.13 คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย จํานวน 668,832 บาท
3.14 คาใชจายประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ จํานวน 567,745 บาท
3.15 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรูและสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1,424,491 บาท
3.16 คาจางพิมพหนังสือ “ภาษาไทย ภาษาชาติฯ ” จํานวน 150,000 บาท
3.17 คาจางจัดพิมพหนังสือคูมือการเรียนการสอนวรรณคดีไทยหนอเนื้อเชื้อไข วรรณคดีไทย
จํานวน 30,000 เลม จํานวน 1,769,100 บาท
3.18 คาจางพิมพคูมือและแผนพับการดําเนินงานขับเคลื่อนสูความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จํานวน 32,000 ชุด เปนเงิน 1,192,920 บาท
3.19 คาใชจายในการจัดการแขงขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษภาษาไทย
จํานวน 1,150,900 บาท
3.20 คาใชจายโครงการคายอบรมครูภาษาจีน จํานวน 4,530,100 บาท
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4. กิ จ กรรมย อยการส งเสริ มและพัฒนาระบบดู แลชวยเหลือนั กเรี ยน เปรี ยบเทียบต นทุ นรวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,894,856.59 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
28.83 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 22 ครั้ง
คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 78.57 เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เพิ่มขึ้นมากกวา
สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการสงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ลดลงรอยละ 27.86
สาเหตุที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดรับนโยบายจาก สพฐ. ในการดําเนินโครงการหองเรียนอาชีพและการ
จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่สูง โดยสวนใหญ มี
รายละเอียดการใชจายดังนี้
4.1 คาจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่สูง จํานวน 298,953 บาท
4.2 คาจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตรแนะแนวการพัฒนากิจกรรมที่สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป จํานวน 379,745 บาท
4.3 คาจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานและวางแผนการพัฒนางานสุขภาพจิต
ในโรงเรียนแบบบูรณาการ จํานวน 271,936 บาท
4.4 คาจัดประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการมี
งานทํา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 1,187,000 บาท
4.5 คาจัดประชุมปฏิบัติการยกรางแนวทางการดําเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณา
การ จํานวน 256,467 บาท
สถาบันภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ซึ่งมีตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น/ลดลง
เกินกวารอยละ 20 ดังนี้
1. กิจกรรมยอยงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 52,191,085.90 บาท คิดเปนลดลงรอยละ
83.89 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 21 ครั้ง
คิดเปนลดลงรอยละ 44.68 เมื่อต นทุน รวมลดลงมากกวาจํ านวนปริมาณกิจ กรรมย อยที่เปน ตัวหารลดลง
นอยกวาจึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนลดลงรอยละ 70.88
2. กิ จ กรรมย อ ยงานพั ฒ นาเครื อ ข า ยและสถานศึ ก ษาต น แบบ เปรี ย บเที ย บต น ทุ น รวม
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,083,442.90 บาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ
68.14 ด วยจํานวนปริมาณงานกิจ กรรมยอยปงบประมาณ 2562 เท ากับ ปงบประมาณ2561 คือ จํานวน
1 ครั้ง เมื่อตนทุนรวมเพิ่มขึ้นแตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบเทากับตนทุนรวมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 68.14
จากกิจกรรมยอยที่ 1 -2 ของสถาบันภาษาอังกฤษ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหแก ครูและนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียนไดยกระดับเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีการ
นํางบประมาณไป ใชจายดังนี้
1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 504,000 บาท
2. คาใชจายในการเขารวมประชุมและศึกษาดูงาน International Association of teachers
of teachers of English as a Foreign Language ประจําป 2562 ณ สหราชอาณาจักร จํานวน
203,400 บาท
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3. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจคูมือครูพระราชทานและ
แผนการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล จํานวน 205,300 บาท
4. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมโรงเรียนที่เขารวมโครงการเด็กไทย
พูดภาษาอังกฤษได จํานวน 722,750 บาท
5. คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพทักษะวิทยากรแกนนํา Thai
Master Trainer TMT จํานวน 455,800 บาท
6. คาจางเหมาดทําเอกสารคูมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความ
เขมขน 3 ระดับสูสากลของสถาบันภาษาอังกฤษ จํานวน 320,000 บาท
7.คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับ
นักเรียน ป.6 และ ม.3 และ ม.6 จํานวน 679,020 บาท
8. คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมของคณะกรรมการประเมิน
ความพรอมโรงเรียนที่แจงความจํานงขอเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 579,000 บาท
หนวยศึกษานิเทศก เปนศูนยที่จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการเบิกจายจะใช
ศูนยตนทุนรวมกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตจะแยกกิจกรรมยอยตางจากกัน
เพื่อใหทราบถึงการใชจายของศูนย โดยศูนยดังกลาวมี 1 กิจรรมยอย คือ กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการนิเทศ
เรงรัดพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ
2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 24,363,971.56 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 37.04 และดวย
ปริมาณของกิจกรรมยอยดังกลาวที่ดูแลสํานักงานเขตพื้นที่ 225 เขต ทั้งปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ
2561 เทาเดิม จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมสงเสริมการนิเทศ เรงรัดพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลดลงรอยละ 37.04 เทากับตนทุนรวมที่ลดลง สวนใหญใชจายเปนดังนี้
1.คาจางเหมาบริการบุคลากรภายนอก จํานวน 3 คน จํานวนเงิน 540,000 บาท
2.คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการหนวยศึกษานิเทศก สพฐ. ประจําป
งบประมาณ 2562 จํานวน 152,618 บาท
3. คาใชจายในการจัดประชุมปฎิบัติการจัดทําแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐาน
จํานวน 161,644 บาท
4. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาองคกร หนวยศึกษานิเทศก สพฐ. จํานวน
107,898 บาท
5. คาใชจายในการประชุมผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ จํานวน 861,050 บาท
6. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ระบบนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน 141,656 บาท
7. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห สรุปและรายงานการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาของ สพท. จํานวน 158,850 บาท
8. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
149,300 บาท
9. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาสําหรับ
ศึกษานิเทศก จํานวน 159,392 บาท
10. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการสรางระบบนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน จํานวน 174,417 บาท
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ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉกชน.) : เปนศูนยที่จัดตั้งตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยการเบิกจายจะใชศูน ยตน ทุนรวมกั บสํานั กวิช าการและ
มาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตการเบิกจายจะแยกการใชจายโดยกําหนดรหัสกิจกรรมยอยแยกจากกัน
เพื่อใหทราบถึงการใชจ ายของศู นยเพื่อนํามาจัด ทําบัญชี ตนทุน โดยศูนยดังกลาวมี 1 กิจกรรมยอย คื อ
กิ จ กรรมย อยส ง เสริ มและพั ฒ นาระบบการคุม ครองและชว ยเหลือเด็ กนักเรี ย น เปรีย บเทีย บต น ทุ น รวม
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 15,278,722.04 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 59.19
จํานวนปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 200 ครั้ง คิดเปน
ลดลงรอยละ 1.22 เมื่อตนทุนรวมลดลงในสัดสวนที่มากกวาจํานวนปริมาณที่ลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมยอยสงเสริมและพัฒนาระบบการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนลดลงรอยละ 58.69
สวนใหญมีการใชจายเปนคาใชจายดังนี้
1.คาจางเหมาบริหาร จํานวน 2,388,000 บาท
2.คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจคุมครอง
และชวยเหลือเด็กนักเรียน ประจําสพท. จํานวน 1,675,000 บาท
3. คาใชจายในการประชุมเกณฑการคัดเลือกสถานศึกษาและ สพท. เพื่อรับรางวัลระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต จํานวน 390,500 บาท
4. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษา สพท. เพื่อรับรางวัลระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 324,000 บาท
5. คาใชจายในการถอดบทเรียน สพท. สถานศึกษาที่ไดรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จํานวน 730,000 บาท
6. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางโรงเรียนสงเสริมความปลอดภัย
จํานวน 500,000 บาท
7. คาใชจายในการคัดเลือกเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน จํานวน
400,000 บาท
8. คาใชจายในการสัมมนาเครือขายโรงเรียนคุมครองเด็ก จํานวน 1,000,000 บาท
สํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา (ชื่อเดิมศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร)
เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหมภายในสวนกลางปงบประมาณ 2560 มีกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย การเปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณ
2561 จํ า นวน 53,808,592.24 บาท คิ ด เป น เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 517.29 จํ า นวนปริ ม าณกิ จ กรรมย อ ย
ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 65 เรื่อง คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 361.11 เมื่อ
ตนทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยที่เปนตัวหารเพิ่มขึ้นแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอ
หนวยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มขึ้นรอยละ 33.87 สาเหตุที่ตนทุนรวมและปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปงบประมาณ 2562 มีการควบรวมสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับกับสํานักบริหารงาน
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา คาใชจายสวนใหญเปนดังนี้
1. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพการทําโครงงานสูนวัตกรรมและการจดสิทธิบัตร จํานวน
300,000 บาท
2. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค จํานวน 599,100 บาท
3. จัดจางนักวิชาการปฏิบัติงานในสํานักงาน จํานวน 1,116,000 บาท
4. จางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 1,800,000 บาท
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5. จางพิมพสื่อกลองบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สําหรับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
บานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย จํานวน 5,780,376 บาท
6. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก โครงการบาน
วิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จํานวน 391,025 บาท
7. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําเครือขายทองถิ่นและวิทยากรเครือขาย
ทองถิ่นทดแทนผูเกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน จํานวน 894,300 บาท
8. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวขอเรื่องวิทยากรคอมพิวเตอรแบบไมใช
อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับผูนําเครือขายทองถิ่น จํานวน 2,277,300 บาท
9. คาใชจายในการเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรมอนเทสซอริระดับ
การนิเทศ จํานวน 222,120 บาท
10. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนําการจัดการเรียนรู
มอนเทสซอรีฟุตบอล จํานวน 341,200 บาท
สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา จํ านวน 225 เขต มี กิ จกรรมย อย 7 กิ จกรรม ในจํ านวนดังกล าว
มี 1 กิ จ กรรมย อย คือ กิ จ กรรมด า นการสงเสริม สถานศึ กษาเอกชนของกลุม สง เสริ มสถานศึกษาเอกชน
ซึ่งในปงบประมาณ 2562 ไมมีการใชจายเงินในกิจกรรมดังกลาว เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ ง ส ว นราชการภายในสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา พ.ศ. 2560 กํ าหนดการแบ งส วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม โดยไมมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลว
ดังนั้ นคงเหลื อกิจ กรรมย อย จํานวน 6 กิจ กรรม ได แก กิจกรรมยอยดานอํานวยการ ดานบริห ารบุ คคล
ดานนโยบายและแผน ดานการสงเสริมการจัดการศึกษา ดานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ดานการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน สวนดานการเงินและบัญชีและดานการพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) ไดนําไปรวม
กับกิ จกรรมยอยของหน วยงานสนั บ สนุน (สคส.) ซึ่งทั้ ง 6 กิจ กรรมยอย มีตนทุน ตอหนว ยกิจ กรรมยอย
เพิ่มขึ้น/ลดลง ไมเกินกวารอยละ 20 จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห น ว ยงานในภู มิภ าคที่ รั บ ผิ ด ชอบมากถึ ง
544 แหง ดังนั้นการจัดเก็บขอมูลในสวนของปริมาณงานทั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 แหงและ
โรงเรียนในสังกัดอีก 319 ศูนยตนทุน บางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนบาง แตในสวนของคาใชจายที่มีผลกับการ
จัดทําบัญชีตนทุน เปนขอมูลที่เกิดการใชจายจริงของหนวยเบิกตาง ๆ ซึ่งการใชจายเงินเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สวนกลาง) จัดสรรให เพื่อนําไปสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อน เพื่อนําไปสูการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุดตอนักเรียนที่เปนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 225 แหง
1. คาตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน
2,562,226,830 บาท
2. คาเชาบาน จํานวน 648,025,403 บาท
3. คาจางเหมาบริหารพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา จํานวน
85,622,272 บาท
4. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
114,572,367 บาท
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5. คาใชจายโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปการศึกษา 2562
จํานวน 18,437,240 บาท
6. คาใชจายในการจัดงานรําลึกคุรุวีรชนชายแดนใต จํานวน 1,000,000 บาท
7. คาทุนการศึกษาโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
31,420,000 บาท
8. คาอาหารสําหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
12,208,000 บาท
9.คาตอบแทนครูพี่เลี้ยงปฏิบัติหนาที่ฝกระเบียบวินัยใหแกนักเรียนโครงการสานฝนการกีฬาสู
ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต จํานวน 373,800 บาท
10. คาใชจายในการคัดเลือกและฝกนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงในโครงการสานฝนการกีฬา จํานวน
1,606,150 บาท
11. คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จํานวน 660,000 บาท
12. คาเชาบริหารอินเตอรเน็ต จํานวน 15,000,000 บาท
13. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาบริหารจัดการโรงเรียน จํานวน
54,900,000 บาท
14. คาใชจายในการเดินเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําเครือขายทองถิ่น จํานวน
683,900 บาท
15. คาใชจายในการดําเนินการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย จํานวน
33,428,200 บาท
16. คาใชจายในการนํารองการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัย
จํานวน 649,000 บาท
17. คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 7,482,400 บาท
18. คาใชจายในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,601,000 บาท
19. คาเชาบริการอินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 152,362,150 บาท
20. คาเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ จํานวน 308,300 บาท
21. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. และเงินสมทบประกันสังคม (6 เดือน) จํานวน
42,014,700 บาท
22. คาใชจายในการติดตั้งปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟา จํานวน 472,000 บาท
23. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดตามภาระงาน จํานวน 73,200,000 บาท
24. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 270,455,500 บาท
25. คาอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาใหโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน
9,192,000 บาท
27. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ จํานวน
6,482,700 บาท
28. คาตอบแทนจางครูสาขาขาดแคลน จํานวน 189,000 บาท
29. คาใชจายในการชําระเงินตามคําพิพากษาแทน สพฐ. จํานวน 324,220 บาท
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30. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนักการภารโรง โครงการคืนครูใหนักเรียน จํานวน
5,872,500 บาท
31. คาตอบแทนครูสาขาขาดแคลนตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม จํานวน 21,829,500 บาท
32. คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามรายชั่วโมงใหแกโรงเรียนที่มีการสอนวิชาอิสลามศึกษา
จํานวน 29,000,000 บาท
33. คาใชจายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา จํานวน 439,000 บาท
34. คาเชาอินเตอรเน็ต ระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 930,650 บาท
35. คาจางนักการภารโรง จํานวน 4,610 อัตรา และเงินสมทบประกันสังคมรอยละ 5 (3 เดือน)
จํานวน 123,437,900 บาท
36. คาใชจายในการเดินทางของ ตสน. สพท. เขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การตรวจสอบภายใน กรุงเทพฯ จํานวน 782,600 บาท
37. คาตอบแทนจางครูอัตราจางใหโรงเรียนพื้นที่เกาะ จ.สตูล 10 โรง 29 อัตรา จํานวน
5,481,000 บาท
38. คาใชจายโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได จํานวน 3,400,000 บาท
39. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาบริหารจัดการโรงเรียน จํานวน
219,600,000 บาท
40. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ตอเนื่อง จํานวน 74,862,900 บาท
41. คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
598,468,500 บาท
42. คาตอบแทนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 2,457 อัตรา จํานวน
204,781,500 บาท
43. คาใชจายในการเตรียมตัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล จํานวน
6,673,000 บาท
44. คาเชาอินเตอรเน็ต จํานวน 6 เดือน จํานวน 333,165,000 บาท
45. คาใชจายในการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาดวยเทคโนโลยีภายใตชื่องาน
EDUdigital 2019 จํานวน 2,000,000 บาท
46. คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ บําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
13,020,000 บาท
47. คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยงและที่พักใหกับผูแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาในการรวมงาน TEP Forum 2019 จํานวน 380,000 บาท
48. คาใชจายในการเดินทางเขารับการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบ
การพัฒนาครู จํานวน 448,200 บาท
49. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 14,418,000 บาท
50. คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,211,900 บาท
51. คาใชจา ยในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใน 6 พื้นที่ จํานวน 2,400,000 บาท
52. คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรองเงินสมทบประกันสังคม จํานวน
396,631,620 บาท
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53. คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 152,693,100 บาท
54. คาใชจายในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จํานวน 3,882,600 บาท
55. คาใชจายในการเตรียมความพรอมนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 486,000 บาท
56 .คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 91,500,000 บาท
57. คาตอบแทนจางผูปฎิบัติธุรการ จํานวน 398,790,000 บาท
58. คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 4,980,500 บาท
59. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด จํานวน 185,700,000 บาท
60. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน จํานวน 9,051,150 บาท
61. คาใชจายในการเดินทางเขารับการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบ
การพัฒนาครู จํานวน 105,100 บาท
62. คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 583,100 บาท
63. คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติใน สพท. และเงินสมทบประกันสังคมระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 14,288,400 บาท
64. คาตอบแทนจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพรองเงินสมทบประกันสังคม จํานวน
16,722,300 บาท
65. คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงใหแกโรงเรียนที่มีการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา จํานวน 7,280,000 บาท
66. คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 4,309,200 บาท
67. คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน
153,940,500 บาท
68. คาตอบแทนจางผูปฎิบัติธุรการ จํานวน 18,333,000 บาท
69. คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาใหกับโรงเรียนตํารวจตระเวรชายแดน
จํานวน 651,000 บาท
70. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริใน
การสงเสริมทักษะชีวิต จํานวน 930,300 บาท
71. คาใชจายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
จํานวน 896,800 บาท
72. คาใชจายในการประกวดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ทีรายดานและกิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพใน
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี จํานวน 613,000 บาท
73. คาใชจายในการจัดคายพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อแกไข
ปญหาการอานและการเขียนภาษาไทยชั้น ป.1- ม.3 จํานวน 600,000 บาท
74. คาจัดหาหนังสือสื่อปฐมวัยและประถมศึกษาและสื่อพัฒนาทักษะนักเรียนปฐมวัย จํานวน
600,000 บาท
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75. คาใชจายในการจัดภูมิทัศนและตกแตงอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 946,800 บาท
76. คาใชจายสําหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนง ผอ.สพท. จํานวน 1,152,380 บาท
77. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการบริการรถรับ-สง นักเรียน จํานวน 900,000 บาท
78. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริใน
การสงเสริมทักษะชีวิต จํานวน 2,330,000 บาท
79. คาใชจายในการจัดประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการบูรณาการการจัด
การศึกษาพื้นที่นาโต จํานวน 452,000 บาท
80. คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
จํานวน 400,000 บาท
81. คาใชจายในการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายโรงเรียนคุมครองเด็กใน
ระดับภูมิภาค จํานวน 520,000 บาท
82. คาใชจายในการพัฒนาครูผูสอนเพื่อทําหนาที่ครูแนะแนวโรงเรียนในพื้นที่บูรณาการ
จํานวน 214,300 บาท
83. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ “ กรกฎาคม เดือนแหงความปลอดภัย สรางวินัย
จราจร” จํานวน 300,000 บาท
84. คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูฝกสอนและแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษา
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 4,098,800 บาท
85. คาใชจายในการอบรมขยายผล เรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย จํานวน
5,157,000 บาท
86. คาใชจายในการเปดลานกีฬาเพื่อประชาชนและปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาในสนามกีฬา
จํานวน 230,000 บาท
87. คาใชจายในการคัดเลือกครู สถานศึกษาและ สพท. เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จํานวน 358,000 บาท
88. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวางแผนและเตรียมความพรอมในการลงพื้นที่ติดตาม
ความกาวหนาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จํานวน 114,600 บาท
89. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่จังหวัดเลย
จํานวน 1,280,330 บาท
90. คาจางเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 3,240,000 บาท
91. คาจางเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 2,376,000 บาท
92. คาจางธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราจาง และเงินประกันสังคม 5% จํานวน
978,264,000 บาท
93. คาจางเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
จํานวน 3,175,200 บาท
94. คาจางนักการภารโรง 4,000 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน รวมเงินสมทบประกันสังคม 5%
จํานวน 106,922,800 บาท
95. คาจางเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและหรือครูผูดูแลนักเรียนประจําพัก
นอนตอเนื่อง พรอมเงินสมทบประกันสังคม 5% จํานวน 3,175,200 บาท
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96. คาจางครูธุรการ จํานวน 11,801 อัตรา จํานวน 958,314,000 บาท
97. คาใชจายในการบริหารจัดการประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจการดําเนินโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมแบบสื่อสาร 2 ทาง จํานวน 1,200,300 บาท
98. คาใชจายในการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลและคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
1,323,600 บาท
99. คาใชจายในการฝกซอมและแขงขันกีฬาวอลเลยบอล “ ซีเล็ค” จํานวน 712,540 บาท
100. คาอาหารนักเรียนโครงการหองเรียนกีฬา รวมคาชุดกีฬา คารองเทาแขงขัน คาวัสดุกีฬา
คาสาธารณูปโภคและคาประชาสัมพันธ จํานวน 25,397,972 บาท
101. คาใชจายในการจัดหาวัสดุ เพื่อใชในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 781,645 บาท
102. คาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
5,686,200 บาท
103. คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
8,808,000 บาท
104. คาใชจายในการฝกซอมกีฬาของนักเรียนสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 683,600 บาท
105. คาใชจา ยในการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 698,200 บาท
106 . คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกภาคผูเรียน จํานวน 500,000 บาท
107. คาใชจายในการขยายเขตปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและประปา จํานวน
3,264,195 บาท
108 . คาเชาบริการอินเตอรเน็ต 6 เดือน จํานวน 48,915,000 บาท
109 . คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการ
โรงเรียน จํานวน 105,000,000 บาท
110. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 11,400,000 บาท
111. คาใชจายในการดําเนินการหองเรียนกีฬา จํานวน 51,108,779 บาท
112. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา จํานวน 9,183,525 บาท
113. คาซอมแซมติดตั้งเดินสายไฟและอุปกรณไฟฟา จํานวน 2,389,635 บาท
114. งบอุดหนุนรายการคาจัดการเรียนการสอน (ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
จํานวน 958,232,500 บาท
115. คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 5 รายการ
ไดแก คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
และคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 2,831,440,423 บาท
116. คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุด และ
ประสบอุบัติภัย จํานวน 11,617,100 บาท
117. คาจางอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนใหครบทุกโรงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 57,591,000 บาท

34

118. คาใชจายสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองตาม
บริบทของแตละพื้นที่ จํานวน 60,939,000 บาท
119. คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน
1,996,900 บาท
120. คาพาหนะเดินทางของผูเขารับการอบรมโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning
จํานวน 917,970 บาท
121. คาใชจายในการสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
และโรงเรียนพื้นที่เกาะ จํานวน 17,884,700 บาท
122. คาอาหารนักเรียนพักนอน สําหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนใหกับนักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก
ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 39,883,540 บาท
123. คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จํานวน
8,780,000 บาท
124. คา License (สิทธิการใชงาน) ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดตามโครงการ Safe Zone
School (CCTV) จํานวน 2,765,950 บาท
125. คาจางธุรการโรงเรียน จํานวน 3 เดือน จํานวน 52,704,000 บาท
126. คาอาหารนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลําบาก คาเครื่องนอน และอุปกรณในการประกอบ
อาหาร ภาคเรียนที่ 1/2562 (80 %) จํานวน 78,569,280 บาท
127. คาอาหารนักเรียนพักนอน สําหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนใหกับนักเรียนในพื้นที่ยากลําบาก
ในชวงวันหยุดและกอนหลังเปด – ปดภาคเรียน และคาเครื่องนอน อุปกรณในการประกอบอาหาร
จํานวน 15,962,300 บาท
128. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท
129. คาจางธุรการโรงเรียนใหครบตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 15,957,000 บาท
130. คาใชจายโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จํานวน 4,289,200 บาท
131. คาใชจายโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ดานภาษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 6,735,000 บาท
132. คาอาหารนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน
12,587,760 บาท
133. คาซอมแซมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ตามโครงการ CCTV จํานวน 2,160,060 บาท
134. คา License (สิทธิการใชงาน) ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ตามโครงการ Safe Zone
School (CCTV) จํานวน 15,595,250 บาท
135. คาใชจายในการเดินทางของผูอํานวยการโรงเรียน และคาใชจายในการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนรวมพัฒนา
จํานวน 1,258,900 บาท
136. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 18,457,800 บาท
137. คาใชจายในการเดินทางเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เอ พี ฮอนดา วิ่ง 31 ขา”
จํานวน 872,450 บาท
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138. คาใชจายในการดําเนินการขยายผลกิจกรรมโตสาระ วาทีภาษาอังกฤษ ประจําป 2562
ภายใตโครงการสรางเสริมศักยภาพในการเปนพลเมืองอาเซียน จํานวน 1,900,000 บาท
139. คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 2,122,100 บาท
140. คาใชจายในการจัดประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต
โครงการทํามาคาขายของโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐ และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา
ในพื้นที่ภาคใต จํานวน 643,480 บาท
141. คาใชจายในการจัดงานมหกรรมผลงานและทักษะการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จํานวน 500,000 บาท
142. คาใชจายในการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทน เขตปาชายเลนหนองจิก จํานวน
2,323,414 บาท
145. คาใชจายในการจัดการประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
จํานวน 1,314,200 บาท
146. คาพาหนะรับ – สงนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
118,501,900 บาท
147. คาจางธุรการโรงเรียน จํานวน 19,818,000 บาท
148. คาพาหนะรับ – สงนักเรียนและคาบริหารจัดการรถปคอัพรับ-สงนักเรียน จํานวน
90,369,980 บาท
149. คาพาหนะรับ - สงนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คาบริหารจัดการรถ
กระบะและรถโรงเรียนทีไ่ ดรับบริจาค จํานวน 13,100,189 บาท
150. คาบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและของโรงเรียน สําหรับการลงพื้นที่
ของคณะติดตามโรงเรียนรวมพัฒนา จํานวน 305,600 บาท
151. คาใชจายในการประชุมและเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562
จํานวน 6,322,200 บาท
152. คาใชจายเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 1,379,800 บาท
153. คาใชจายโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project 100 % พื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 834,000 บาท
154. คาปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา และติดตั้งหมอแปลงไฟฟา จํานวน 789,362 บาท
155. คาพาหนะรับ – สงนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคาบริหารจัดการ
รถกระบะ และรถที่โรงเรียนไดรับบริจาคภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 1,981,080 บาท
156. คาใชจายในการประชุมและเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562
จํานวน 3,550,800 บาท
156 . คาใชจายในการดําเนินงานโครงการคาย “เยาวชน...รักษพงไพร” เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 14,132,100 บาท
157 .คาใชจายในการซอมบํารุงอุปกรณ DLTV จํานวน 20,000,000 บาท
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158. คา License (สิทธิการใชงาน) ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ตามโครงการ Safe Zone
School (CCTV) จํานวน 45,961,850 บาท
159. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 24,091,050 บาท
160. คาใชจายในการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 873,960 บาท
161. คาใชจายในการเขาอบรมการใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
รูปแบบDigital Life Box จํานวน 739,380 บาท
162. คาใชจายใหกับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อลงพื้นที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ผูบริหาร
สถานศึกษาใหม จํานวน 1,040,400 บาท
163. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV และ DLIT) จํานวน 1,085,000 บาท
164. คาจางครูตางชาติ คาวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน และคาใชจายในการนิเทศ กํากับ
ติดตามโครงการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จํานวน 2,500,000 บาท
165. คาใชจายในการจัดพิธีมอบรางวัลและพิธีเปดการแขงขันกีฬา สพฐ. เกมส ระดับชาติ
จํานวน 2,925,936 บาท
166. คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน จํานวน 6,000,000 บาท
167. คาใชจายใหทีมนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬา “สพฐ.เกมส” จํานวน 10,031,600 บาท
168. คาใชจายในการจัดการแขงกีฬา “สพฐ.เกมส” 28,100,000 บาท
169. คาใชจายโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได จํานวน 11,611,000 บาท
170. คาจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และดําเนินกิจกรรมรณรงค ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอาน ตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 15,831,000 บาท
171. คาอาหารสําหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 7,807,320 บาท
172. คาใชจายในการเดินทางของศึกษานิเทศก ครูและนักเรียนที่เขารวมแขงขันทักษะ
ภาษาไทยระดับประเทศ จํานวน 1,004,100 บาท
173. คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู จํานวน 7,050,000 บาท
174. คาใชจายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง จํานวน 1,414,200 บาท
175. คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน จํานวน 2,000,000 บาท
176. คาใชจายโครงการ “สามัคคีสัมพันธ สานฝนหองเรียนกีฬา” จังหวัดขอนแกน
จํานวน 27,871,460 บาท
177. คาใชจายโครงการสงเสริมนักเรียนผูมคี ุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 765,000 บาท
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178. คาใชจายโครงการคายภาษาญี่ปุนแบบเขม เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
จํานวน 900,000 บาท
179. คาใชจายโครงการพัฒนาความสามารถดานกีฬาวอลเลยบอล และโครงการสานฝนกีฬา
สูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตสูความเปนเลิศ จํานวน 429,200 บาท
180. คาจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และดําเนินกิจกรรมรณรงค ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอาน ตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3,252,000 บาท
181. คาอาหารสําหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 5,688,360 บาท
182. คาใชจายโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่สอง จํานวน
3,000,824 บาท
183. คาใชจายในการจัดโครงการคายภาษาเกาหลีแบบเขม ของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย
จํานวน 900,000 บาท
184. คาใชจายจัดคายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส สูมาตรฐานคุณภาพ CECRL ของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา จํานวน 800,000 บาท
185. คาใชจายในการจัดงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP OPEN HOUSE 2019 และสนับสนุน
การดําเนินโครงการ EP/MEP จํานวน 900,000 บาท
186. คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารูจํานวน 2,310,000 บาท
187. คาใชจายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง จํานวน 1,380,000 บาท
188 . คาตอบแทนจางอัตราจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน
692,037,641 บาท
189. คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดตามประเมินและสรุป
รายงานโครงการนํารองสงเสริม และพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย จํานวน 300,500 บาท
190. คาใชจายในการเดินทางเขารวมแขงขันกิจกรรมดานวิชาการภาษาไทย โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 473,200 บาท
191. คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน จํานวน 20,000,000 บาท
192. คาใชจายเปนเจาภาพและเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลแชมปชนแชมป จังหวัดสงขลา
จํานวน 369,896 บาท
193. คาพาหนะของนักเรียนและครูผูดูแลนักเรียนทุนพระราชทานเขารวมโครงการอบรม เพื่อ
พัฒนานักเรียนและครูผูดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน จํานวน 179,000 บาท
194. คาเชาอินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2562 ( 6 เดือน) จํานวน 8,052,000 บาท
195. คาใชจายชวยเหลือโรงเรียนและนักเรียนประสบอุทกภัย จํานวน 1,000,000 บาท
196. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการ
ดําเนินงานสําหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 750,100 บาท

38

197. คาใชจายในการดําเนินการพัฒนาอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน
8,350,500 บาท
198. คาใชจายในการดําเนินโครงการ สพท.คุณธรรม ตนแบบ เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและสรางความเขมแข็งใหกับองคกร จํานวน 7,527,825 บาท
199. คาจางธุรการโรงเรียน จํานวน 81,675,000 บาท
200. คาใชจายสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จํานวน 390,000 บาท
201. คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายในการจัดบูธ นิทรรศการนําเสนอผลงานในการ
ประกวดแขงขันกิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดีรายดาน จํานวน 474,000 บาท
202. คาใชจายในการเดินทางเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 1,500,200 บาท
203. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ จํานวน 53,946,000 บาท
204. คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 15,830,100 บาท
205. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
จํานวน 53,946,000 บาท
206. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 53,862,000 บาท
207. คาตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษาเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562
จํานวน 53,892,000 บาท
208. คาใชจายในโครงการสงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต โครงการสงเสริม
การสอนภาษาไทยและภาษาอาเซียน และโครงการสงเสริมความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 45,309,020 บาท
209. คาใชจายโครงการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 4,789,750 บาท
210. คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 28,815,000 บาท
211. คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
และชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
309,000 บาท
212. คาใชจายโครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค จํานวน
1,080,000 บาท
213. คาใชจายโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 5,507,500 บาท
214. คาใชจายในการนํานักเรียนและครูเขารวมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE จํานวน 506,000 บาท
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215. คาใชจายโครงการศึกษาสภาพการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหกับโรงเรียนมหาวีรานุวัตร จํานวน
600,000 บาท
216. คาใชจายเกี่ยวกับโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
1,684,800 บาท
217. คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ ในการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯและผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯ จํานวน
1,151,600 บาท
218. คาใชจายโครงการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลและชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 945,060 บาท
219. คาใชจายโครงการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 2,920,000 บาท
220. คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13,026,000 บาท
221. คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
และชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
789,200 บาท
222. คาใชจายโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 2,416,095 บาท
223. คาใชจายในการนํานักเรียนและครูนํารวมกิจกรรมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี
TO BE NUMBER ONE จํานวน 513,650 บาท
224. คาใชจายในการนํานักเรียนและครูเขารวมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE จํานวน 4,143,000 บาท
225. คาใชจายเกี่ยวกับโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
1,876,000 บาท
226. คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ ในการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯและผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯ จํานวน
249,200 บาท
227. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาดวย
ระบบทางไกล จํานวน 217,600 บาท
228. คาใชจายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงดวยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา จํานวน 950,950 บาท
229. คาใชจายในการดําเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 10,644,500 บาท
230. คาใชจายสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน จํานวน 300,000 บาท
231. คาใชจายในการจัดอบรม ขยายผลจัดทําเอกสารคูมือการวัดแววผูมีความสามารถพิเศษ
ดานตาง ๆ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 200,000 บาท
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232. คาลงทะเบียนและคาใชจายในการเขาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกม Game Buider
อยางงาย และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ
“STEEMS” และวิศวกรรม จํานวน 772,800 บาท
233. คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง จํานวน 1,340,400 บาท
234. คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการวัดและ
ประเมินคุณภาพผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกกลุมสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่พิเศษ
จํานวน 780,500 บาท
235. คาใชจายในการเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพดานการวัดและ
ประเมินผลใหแกสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย จํานวน
1,179,900 บาท
236. คาใชจายในการดําเนินการทดสอบความสามารถในการอานของผูเรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2561 จํานวน 25,356,528 บาท
237. คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการสรางเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผูเรียน จํานวน 656,700 บาท
238. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมชี้แจงศูนยสอบในการจัดทําแผนการทดสอบความ
สามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ จํานวน 1,078,600 บาท
239. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือวัดสมรรถนะการรูตามแนว
ทางการประเมิน PISA 2021 เพื่อบริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จํานวน 307,400 บาท
240. คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021 จํานวน
575,000 บาท
241. คาใชจายในการจัดงานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานศึกษาตนแบบรางวัล
IQA AWARD ภายใตงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
จํานวน 3,561,400 บาท
242. คาใชจายในการเขารวมประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความรวมมือ
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือขายสถานศึกษา จํานวน 402,480 บาท
243. คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ในการเขารวมประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมและเพิ่ม
ขีดความสามารถสถานศึกษานํารองตนแบบการประกันคุณภาพระดับหองเรียน จํานวน 687,800 บาท
244. คาใชจายในการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือขายสถานศึกษา จํานวน 11,120,000 บาท
245. คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
ตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2,230,100 บาท
246. คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย จํานวน
5,848,000 บาท
247. คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน โครงการ
สือ่ การสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 4 ภูมิภาค จํานวน 1,306,800 บาท
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248. คาใชจายโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิดโอสโคป
จํานวน 12,477,000 บาท
249. คาใชจายในการทดลองนํารองการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณระดับ
ปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี จํานวน 951,000 บาท
250. คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารสรางความเขาใจและเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จํานวน 1,510,200 บาท
251. คาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 2,201,000 บาท
252. คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา นอมนําพระบรมราโชบาย เทิดไท
องคราชา พัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 1,800,000 บาท
253. คาใชจายในการจัดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 5,891,000 บาท
254. คาใชจายโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมของครู นักเรียนและโรงเรียน จํานวน
1,430,000 บาท
255. คาใชจายโครงการดําเนินงานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษา
จังหวัด จํานวน 9,777,680 บาท
256. คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมโรงเรียนและชุมชนบน
พื้นที่เกาะ จํานวน 800,000 บาท
257. คาใชจายในการจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP คายนวัตกรรมหองเรียนสีเขียวสู
โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน จํานวน 4,833,890 บาท
258. คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 589,700 บาท
259. คาใชจายในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลภายใตโครงการ
สรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภค จํานวน 5,490,000 บาท
260. คาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม จํานวน 5,189,815 บาท
261. คาใชจายในการเดินทางเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงานโครงการรองรับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป จํานวน 794,000 บาท
262. คาใชจายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 2,880,000 บาท
263. คาใชจายในการรวมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน ภายใต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 270,000 บาท
264. คาใชจายในการดําเนินงานของโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา จํานวน 47,250,000 บาท
265. คาใชจายในการเดินทางสําหรับผูเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอ
ผลงานและการประกวดแขงขัน กิจกรรมการเรียนรูภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จํานวน 1,903,200 บาท

