
ตารางท่ี 7       เปรียบเทียบการคํานวณตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน ระหวาง 
                   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก  
 กิจกรรมยอยของปงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเปนการรวมกิจกรรมยอยของการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
กิจการนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดแก โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ 43 แหง ศูนยการศึกษาพิเศษ 77 แหง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50 แหง 
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีเปนหนวยเบิก 153 แหง โรงเรียนท่ัวไปท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 225 แหง รวมท้ังสิ้น 548 แหง           
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีหนังสือแจงใหหนวยเบิกทุกแหง เม่ือมีการตั้งเบิกใหใส
กิจกรรมยอยทุกครั้ง ดังนั้นในหนวยเบิกใดมิไดระบุกิจกรรมยอยในการต้ังเบิก สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะใชสัดสวนในการปนสวนคาใชจายเขาสูกิจกรรมยอย ซ่ึงคาใชจายสวนใหญท่ีมิไดระบุ
กิจกรรมยอยจะเปนคาใชจายท่ีใชงานรวมกันไมสามารถแยกคาใชจายใหแตละกลุมงานได 
 จากตารางท่ี 7 เม่ือเปรียบเทียบตนทุนของกิจกรรมยอยของหนวยงานหลัก ปงบประมาณ 2562 กับ
ปงบประมาณ 2561 แลว พบวาตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอยการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานท่ัวไป  
การบริหารแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการนักเรียน พบวามีตนทุน          
ตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลง ไมเกินกวารอยละ 20  ท้ัง 5 กิจกรรม จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบ  ซ่ึงมีตนทุนตอหนวยดังนี้             
-0.83, 1.62, 9.13, 5.35 , -3.34 และ 0.55 ตามลําดับ โดยหนวยงานหลักซ่ึงเปนสถานศึกษาแตละประเภทไดนํา
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.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จํานวน 16,994,450  บาท 
 4.  คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 15,916,400 บาท  
 5.  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 1,808,650 บาท  
 6.  เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําและไปกลับ และอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนประจํา 
จํานวน 48,595,410  บาท  
 7.  คาอาหารนอกเวลา คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซม
ครุภัณฑ จํานวน 15,941,100  บาท  
 8.  คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก พาหนะในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการคนหาเด็กพิการ 
จํานวน 15,017,450  บาท  
 9.  คาเชาพ้ืนท่ีในระบบ Server และคาตอบแทนผูดูแลระบบ IEP online  จํานวน            
210,000 บาท  
 10. คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการและเงินสมทบประกันสังคม 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  จาํนวน  607,590  บาท    
 14.  คาใชจายในการรวมจัดงาน Thailand Social Expo 2019  จํานวน  626,212  บาท  
 15.  คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
จํานวน 215,454  บาท 
 16.  คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมรับการ
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  เพ่ือใหศูนยการศึกษาพิเศษไปใชในการจัด
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 ท่ีพัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,932,400  บาท  
 5.  คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 17,902,500  บาท  
 6.  คาใชสอยในการซอมแซมอาคารท่ีไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 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  จาํนวน 305,650 บาท     
 9.  คาใชจายในการรวมจัดงาน Thailand Social Expo 2019  จํานวน 217,800  บาท  
 10. คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษและปรับหลักสูตรเชิงสมรรถนะอิงมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 442,000  บาท  
 11. คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
จํานวน 5,462,024  บาท  
 12. คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมรับการ
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 เพ่ือสงเสริมการ
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  จาํนวน  426,460  บาท   
 4.  คาใชจายในการรวมจัดงาน Thailand Social Expo 2019  จํานวน  365,042  บาท  
 5.  คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทําสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
จํานวน  15,755,262   บาท 
 6.  คาใชจายในการเดินทางเขาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  จํานวน 240,000  บาท  
 7.  คาใชจายในการโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกสถานท่ี จํานวน           
670,000 บาท  
             8.  คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสใหมีความเปนเลิศดาน
กีฬาดนตรีและศิลปะ   จํานวน   4,400,100  บาท  
 9.  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา จํานวน  1,372,000  บาท  



4 
 
 10.  คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน  จํานวน 
34,422,900  บาท  
 11.  คาตอบแทนครู ผูสอนหลักสูตรศาสนาอิสลาม ภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน                
4,632,000 บาท  
 12.  คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,267,200  บาท 
 13.  คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 22,953,000  บาท  
 14. คาติดตั้ง หมอแปลงและเพ่ิมขนาดแรงดันไฟฟา และคาดูแลบํารุงระบบไฟฟาท่ีชํารุดจากการ
ใชงาน จํานวน 931,702  บาท 
 15.  คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลาม ภาค 1/2562 จํานวน 4,368,000  บาท  
 16.  คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,635,700  บาท  
 17.  คาซอมแซมอาคารท่ีไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและซอมแซมระบบไฟฟาท่ีชํารุด        
ใชการมานาน จํานวน 3,658,135  บาท  
 18.  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน           
1,084,000  บาท  
 19. คาใชสอยในการขุดลอกสระน้ําของโรงเรียน จํานวน 332,000  บาท  

โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภายใตเขตพ้ืนท่ี 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  เบี้ยเลี้ยงและท่ีพักใหกับผูแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
ในการรวมงาน TEP Forum 2019  จํานวน 380,000  บาท        
 6.  คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการตอยอดการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการเรียนรูสูความเปนเลิศ จํานวน 110,800 บาท  
 7.  คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 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.  คาใชจายในการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใน 6 พ้ืนท่ี  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. คาใชจายในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จํานวน 3,882,600  บาท  
 15. คาใชจายในการเตรียมความพรอมนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนใน
โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล จาํนวน 486,000  บาท  
 16. คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาบทบาทผูนําในการดําเนินงานพ้ืนท่ีนวัตกรรม
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.  คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงใหแกโรงเรียนท่ีมีการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา จํานวน 7,280,000 บาท  
 28.  คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 4,309,200  บาท 
 29.  คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 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
การศึกษาพ้ืนท่ีนาโต จํานวน  237,600  บาท 
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 37.  คาใชจายในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการการเปด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน  300,000  บาท  
 

กิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุนในสวนกลาง 
สํานักอํานวยการ  :  มีกิจกรรมยอย 6 กิจกรรมท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักอํานวยการ ซ่ึงมีตนทุน      
ตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลง เกินกวารอยละ 20  ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 
 1. กิจกรรมดานงานชวยอํานวยการ  โดยปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน  423,126.13 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 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 สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลง เนื่องจากศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริท่ีอยูรวมกับสํานัก
อํานวยการไดยุบไปรวมกับสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปงบประมาณ 2562  เม่ือปริมาณงาน
ท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนนอยกวา  จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอยดานงาน         
ชวยอํานวยการเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.13  งบประมาณสวนใหญใชเปนคาใชจายงานประจําท่ีรับผิดชอบตามหนาท่ี 
งานเลขานุการผูบริหาร  ซ่ึงไดแก คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเลขาธิการ กพฐ.  รองเวลาธิการ 
กพฐ. ผูชวยเลขาธิการ กพฐ.   ท่ีปรึกษา สพฐ. ผอ.สอ. และเจาหนาท่ี สอ.  จํานวน  822,781.90  บาท              
คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 613,450  บาท  คาจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 1,782,369 บาท คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานพิธี พระราชพิธี รัฐพิธี ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย  จํานวน 1,730,400 บาท  และคาใชจายในโครงการสงเสริมใหนักเรียนทํางานหารายไดในชวง 
ปดภาคเรียนฤดูรอน  จํานวน  974,687.88 บาท  
 2. กิจกรรมยอยดานการประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมลดลงจากปงบประมาณ 
2561 จํานวน 7,391,787.17 บาท  คิดเปนลดลงรอยละ 22.74  บาท (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 
25,109,944.18 บาท  ปงบประมาณ 2561  มีตนทุนรวม จํานวน 32,501,731.35 บาท) และดวยปริมาณงาน
ของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,716  ครั้ง คิดเปนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 592.46  เนื่องจากมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและออนไลนเพ่ิมมากข้ึน 
เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตนอยกวา จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของ
กิจกรรมยอยดานการประชาสัมพันธลดลงรอยละ  88.84  ในสวนของลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติสวนใหญนําไป
เปนคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เชน รายการบายนี้มีคําตอบ คอลัมนนานา
ทรรศนะกับ สพฐ. (คมชัดลึก)   พ้ืนท่ีโฆษณาในหนังสือพิมพ 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. กิจกรรมยอยดานอาคารสถานท่ี ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2561 จํานวน  11,673,191.33  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 94.72 บาท (ปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 
23,997,278.94  บาท ปงบประมาณ2561  มีตนทุนรวม จํานวน 12,234,087.61 บาท) และดวยปริมาณงาน
ของกิจกรรมดังกลาวปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 570 เรื่อง  คิดเปนเพ่ิมข้ึน      
รอยละ 18.81  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา  จึงมีผลใหตนทุน         
ตอหนวยของกิจกรรมยอยดานอาคารสถานท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 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  นอกจากนี้ยังมีการใชเงินนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจําป 2562 เปนรายการ       
คาปรับปรุงซอมแซมหองรองเลขา กพฐ.  คาซอมแซมบันไดและหองโถงทางข้ึนอาคาร สพฐ. 1,5  และ
ซอมแซมหองน้ํา สพฐ. ชั้น 1,2,3  รวมเปนเงิน  962,900  บาท   
 4. กิจกรรมยอยดานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน
จากปงบประมาณ 2561 จํานวน  381,405.76 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 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  สาเหตุท่ีปริมาณงาน 
ลดลง เนื่องจากทานเลขาธิการ กพฐ. ไดมีการปรับเปลี่ยนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักอํานวยการเดิมไปเปน
งานของสํานักอ่ืน จํานวน  2 เรื่อง  ไดแก เรื่องแรกกรณีโรงเรียนในสังกัดขอปรับปรุง ซอมแซมอาคารสิ่งปลูกสราง           
ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติจากโรงเรียนในสังกัดใหมอบสํานักนโยบายและแผนเปนผูดําเนินการ และเรื่องท่ี 2 กรณี
ผูบริหาร ของ สพฐ. เดินทางไปราชการ เพ่ือติดตามโครงการและนโยบายตาง ๆ  ใหมอบสํานักท่ีเปนผูรับผิดชอบใน  
เรื่องนั้น ๆ เปนผูดําเนินการ  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนนอยกวา  จึงทําใหตนทุน          
ตอหนวยกิจกรรมยอยดานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 45.72  ซ่ึงลักษณะงานของกิจกรรมยอย
ดังกลาว จะมีคาใชจายท่ีเปนลักษณะประจําเปนสวนใหญและมีคาใชจายประเภทใหความชวยเหลือนักเรียน 
การใหทุนตางๆ และติดตามการใชจายทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซ่ึงไดแก            
                  4.1 คาจัดประชุมเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุนท่ี 9 เพ่ือเขารับ
การฝกและพัฒนาศักยภาพ จํานวน 769,609 บาท   
  4.2 คาใชจายในการจัดนิทรรศการและประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ 10 ป โครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จํานวน 118,482 บาท  
                  4.3 คาใชจายในการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและฝกอบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
นักเรียนผูไดรับการเสนอชื่อเขาสูการคัดกรองข้ันสุดทาย เพ่ือพิจารณาใหไดรับทุนพระราชการ ม.ท.ศ. รุน 11 
จํานวน 861,686 บาท และรุน 10 จํานวน 1,436,804 บาท  
                 4.4 คาใชจายในการประชุมชี้แจงการดําเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพ่ือชวยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษาท่ีประสบอุทกภัยภาคใต พ.ศ.2560  จํานวน 617,532.54  บาท   
    4.5 คาใชจายในการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและฝกอบรมเตรียมความพรอมสําหรับ
นักเรียนผูไดรับการเสนอชื่อเขาสูการคัดกรองข้ันสุดทาย เพ่ือพิจารณาใหไดรับทุนพระราชการ ม.ท.ศ. รุน 10 
จํานวน 1,436,804 บาท   
    4.6 คาใชจายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนท่ี1 และรุนท่ี 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.รุนท่ี 9 
และรุนท่ี 10 เพ่ือเขารับการฝกและพัฒนาศักยภาพ 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  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  63,638 เรื่อง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
8.47 เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวาตนทุนรวมลดลงมากกวา  จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของ
กิจกรรมยอยดานงานสารบรรณลดลงรอยละ 24.60 

 6. กิจกรรมยอยดานยานพาหนะ ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหทุก
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 เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงแตนอยกวา จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยดานยานพาหนะเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.31 ซ่ึงคาใชจายของกิจกรรมดานยานพาหนะสวนใหญจะ
เปนคาใชจายประจํา ไดแก เงินเดือนของลูกจางประจํา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซมบํารุงรักษารถสวนกลาง 
และคาจางเหมาพนักงานขับรถ 
 ในสวนของสํานักอํานวยการท่ีใชรหัสศูนยตนทุน (03) แลว ยังมีสํานักท่ีไมใชสํานักตามโครงสราง
ท่ีใชรหัสศูนยตนทุนเดียวกับสํานักอํานวยการ แตการใชจายจะใชรหัสกิจกรรมยอยเปนสวนแยกความตาง
ดังกลาว ซ่ึงจะมีสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ท่ีใชกิจกรรมยอยการสงเสริมกิจกรรมนักเรียน (รหัส 110) มา
กําหนดเปนภารกิจงานของสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เพ่ือใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย 
และสํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จะใชกิจกรรมยอยการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(รหัส 108) มากําหนดเปนภาระงานของสํานัก
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยท้ัง 2 สํานัก พบวามีตนทุนตอหนวย             
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 ดังนั้นเม่ือ
ตนทุนรวมลดลงแตปริมาณท่ีเปนตัวหารเทาเดิม  จึงทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการสงเสริมกิจกรรม
นักเรียนลดลงเทากับตนทุนรวมท่ีลดลงคือรอยละ  57.01  ซ่ีงสํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เปนสํานักท่ีดูแล
นักเรียนและครูเปนสวนใหญในเรื่องการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใชกระบวนการลูกเสือและ
กระบวนการหลากหลาย (ดนตรีนาฎศิลป) โครงการสภานักเรียน โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีและโครงการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
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สํานักการคลังและสินทรัพย  :  มีกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม โดยในปงบประมาณ 2562  กิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึน/
ลดลงไมเกินรอยละ 20 มีจํานวน 3 กิจกรรมยอย ซ่ึงไดแก กิจกรรมดานการพัสดุ (จัดซ้ือจัดจาง) กิจกรรม
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณและเครือขาย และกิจกรรมดานงบประมาณ  จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบ  
ซ่ึงมีตนทุนตอหนวยรอยละ - 12.41 , -10.92 และ -1.41  ตามลําดับ  สวนอีก 2 กิจกรรมยอย มีตนทุน      
ตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลง เกินกวารอยละ 20  ดังนี้  

 1. กิจกรรมดานการการเงินและบัญชี  ปงบประมาณ 2562 มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 
2561 จํานวน  317,482,620.86 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 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  
เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา  จึงทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรม
ดานการการเงินและบัญชี เพ่ิมข้ึนรอยละ 41.82  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวคาใชจายสวนใหญเปนประเภทของ
เงินเดือน คาจาง และเงินอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือนท่ีใน 1 ป จะมีการปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 2 ครั้ง (เดือน
เมษายนและเดือนกันยายน) จึงมีผลทําใหตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน  
 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 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
200  เม่ือปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงนอยกวา  จึงทําใหตนทุนตอหนวยของ
กิจกรรมจัดทําแนวปฏิบัติและอบรมพัฒนาบุคลากรลดลงรอยละ 70.74  คาใชจายสวนใหญนําไปใชในการ
อบรมผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุของ สพท. เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีปรับเปลี่ยน  คาใชจาย
อบรมผูปฏิบัติงานในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา และคาใชจายอบรมผูอํานวยการกลุมบริหาร
การเงินและสินทรัพย ของ สพท.  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจทัดเทียมกับระดับผูปฏิบัติงาน 
 
สํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ไดแก 

  1. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  516,973.19 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.28
และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561  จํานวน 194 แหง คิดเปนเพ่ิมข้ึน     
รอยละ 49.62  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการติดตามงานเรงดวนตามนโยบายของ สพฐ.         
ซ่ึงปริมาณงานเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรม
ดานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลดลงรอยละ 32.31  สวนใหญใชงบประมาณเพ่ือเปน
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 คาจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือออกแบบและสรางเครื่องมือ พรอมคูมือการติดตามประเมินผล 
การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. ตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 
196,944 บาท  
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  1.5 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. จํานวน 126,461 บาท  
  1.6 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปจัดทํารายงานผลการติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สพท. จํานวน 146,749 บาท 
  1.7 จางทําโล จํานวน 18 อัน เพ่ือมอบให สพท. ท่ีไดรับรางวัลในการประกวด 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 คาใชจายในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชิงประจักษประจําป
งบประมาณ 2562 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของ 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 ซ่ึงเปนสํานักท่ีไมไดกําหนดในโครงสราง ดังนั้นในการใชงบประมาณจึงใช
รหัสศูนยตนทุนภายใตสํานักติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตกําหนดรหัสกิจกรรมยอยในการ         
ใชเงินของ 2 สํานัก เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอน โดยเม่ือเปรียบเทียบตนทุนรวมป 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 
2561 จํานวน 23,138,891.54 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 46.47  แตดวยปริมาณของกิจกรรมดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ 2561 เทากัน คือ 2,358 แหง  เม่ือปริมาณงานเทาเดิม แตตนทุนรวม
ลดลง จึงมีผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายลดลงเทากับ
ตนทุนรวมท่ีลดลงคือรอยละ 46.47  สวนใหญเปนคาใชจาย ดังนี้ 

   2.1 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมป. จํานวน 
1,080,000 บาท  
  2.2 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะหปจจัยตอการยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 627,951 บาท 
  2.3 คาใชจายในประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการประเมินพัฒนา ScQA และ 
OBECQA เพ่ือรองรับการพัฒนาโรงเรียนสูศตวรรษท่ี 21 ใหมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล  จํานวน            
525,872 บาท   
  2.4 คาใชจายในการจัดเวทีแขงขันแสดงผลงานผูเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณของ
โรงเรียนสูศตวรรษท่ี 21 เทียบเคียงระดับสากล จํานวน 1,564,600 บาท  
  2.5 คาใชจายในการออกติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนท่ีขอรับการประเมินตาม
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 คาใชจายเพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
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 คาใชจายประชุมรายงานผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการ 
Education Hub จํานวน  182,146 บาท  
  2.13 คาใชจายฝกอบรมครูแกนนําตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดานภาษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
จํานวน 3,789,316 บาท  
  2.14 คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จํานวน 1,574,902  บาท  
 
สํานักทดสอบทางการศึกษา :  มีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม  ดังนี้ 

 1. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 3,247,968.78 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.54  
และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  2,096,406 คน คิดเปนลดลง
รอยละ 33.77  ซ่ึงปริมาณงานลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุน       
ตอหนวยกิจกรรมดานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 54.83  โดยคาใชจาย
ท่ีเพ่ิมเปนประเภทเงินเดือน คาจางประจํา จากการปรับข้ึนเงินเดือนปกติ คาใชจายในการเดินทางในการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนอกเหนือจากคาใชจายประจําแลว ยังมี
คาใชจายท่ีดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานัก ไดแก  
  1.1 คาใชจายโครงการสรางความรูความเขาใจเกณฑการประเมินและเสริมสรางศักยภาพดาน
การประเมินแตคณะกรรมการประเมินและผูรับผิดชอบ จํานวน 316,865.20 บาท   
  1.2 คาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพดานการประเมินแกคณะกรรมการประเมิน
และผูรับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  จํานวน 3,769,822.62  บาท  
  1.3  จางพิมพรายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 106,000  บาท  
  1.4 จางเหมาพนักงานบริการ 26 คน จํานวน 4,620,000  บาท  
  1.5 คาจัดประชมุปฏิบัติการตรวจสอบ/ปรับปรุง และจัดทําตนฉบับเครื่องมือประเมินขอสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2,851,734.20 บาท 
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  1.6  คาจัดประชุมปฏิบัติการสรางเครื่องมือมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4,854,372.01  บาท  
  1.7 คาจางวิเคราะหประมวลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบมาตรฐานใน
การสอบปลายปของผูเรียนปการศึกษา 2561 จํานวน 950,000 บาท  
  1.8 คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งในการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศดานการจบการศึกษาสําหรับ สพท. และสถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะและมีความตองการ
พิเศษ จํานวน 1,087,838.10 บาท 
  1.9 คาจางเหมาบริการดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 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.  กิจกรรมยอยการใหบริการทางการศึกษาเทียบความรูและอ่ืน ๆ เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  1,009,587.91 บาท  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
44.03 แตดวยจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน        
9,500 คน คิดเปนลดลงรอยละ 19.79  ซ่ึงตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณของ       
กิจกรรมยอยลดลงนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมยอยการใหบริการทางการศึกษาเทียบ
ความรูและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ  79.57  สาเหตุท่ีปริมาณงานกิจกรรมยอยลดลงจากปงบประมาณ 2561  
เนื่องจากไดมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและ
ตางประเทศ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 กําหนดใหผูจบสถาบันอุดมศึกษาจากตางประเทศเขาศึกษา
ตอไดเองไมตองมายื่นเทียบวุฒิ สงผลใหมีผูมายื่นเสนอเทียบวุฒิการศึกษานอยลง  สวนคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน  
สวนหนึ่งจากคาใชจายในลักษณะประจํา ประเภทเงินเดือน คาจางประจํา และการปรับข้ึนเงินเดือนปกติปละ  
2 ครั้ง  และนอกเหนือจากคาใชจายประจําแลว ยังมีคาใชจายท่ีดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของ
สํานักโดยนํางบประมาณไปใชจายดังนี้ 
  2.1 าใชจายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเข็มแข็งในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดาน
การจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะและมีความ
ตองการพิเศษ จํานวน 845,546.81  บาท  
  2.2 คาจัดพิมพคูมือการบริการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จํานวน 250,200  บาท  
  2.3 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและตรวจสอบความถูกตอง แบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 538,513 บาท 
  2.4 คาจัดพิมพเอกสารขอคนพบและขอเสนอเชิงนโยบายการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดาน
การจบการศึกษาและการใหบริการขอมูลทางการศึกษาสําหรับ สพท.และสถานศึกษา จํานวน 319,950 บาท 
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สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน :  มีภารกิจท่ีกําหนดเปนกิจกรรมยอยท้ังหมด 6 กิจกรรม  ในจํานวน
ดังกลาวมี 1 กิจกรรมยอย ท่ีมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 20  คือกิจกรรมยอยพัฒนาความพรอม
เว็บไซต จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให  สวนอีก 5 กิจกรรมยอย มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงเกินกวา     
รอยละ 20 ผลวิเคราะหเปนดังนี้ 
  1. กิจกรรมยอยพัฒนาครูและผูเรียนในการใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู  เปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 59,627,209.17 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน        
รอยละ  233.40 และจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562  เพ่ิมข้ึนกวาป 2561 จํานวน 1,874  คน คิดเปน
เพ่ิมข้ึนรอยละ  473.23  ซ่ึงเม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปน
ตัวหารเพ่ิมข้ึนมากกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยพัฒนาความพรอมดานเว็ปไซตลดลงรอยละ 
41.84 สาเหตุท่ีปริมาณกิจกรรมยอยเพ่ิมข้ึนกวาปกอน เนื่องจากมีการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาดวย
เทคโนโลยีดิจิตัลภายใตชื่อ EDUdigital  

 2.  กิจกรรมยอยผลิตสื่อและบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษาคนควา  
กิจกรรมนีเ้ปนกิจกรรมของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ซ่ึงเปนสํานักท่ีไมได
กําหนดในโครงสราง ดังนั้นในการใชงบประมาณจึงใชรหัสศูนยตนทุนภายใตสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
แตกําหนดรหัสกิจกรรมยอยในการใชเงินของ 2 สํานัก เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอน จากการเปรียบเทียบตนทุน
รวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561  จํานวน  33,065,143.03 บาท  คิดเปนลดลงรอยละ 
40.42  จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562  เพ่ิมข้ึนกวาป 2561 จํานวน  1  เรื่อง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  
1.52  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนนอยกวา           
จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยผลิตสื่อและบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอนและ
การศึกษาคนควาลดลงรอยละ 41.31  
 3. กิจกรรมยอยจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  เปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2562  เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 27,742,584.59 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 274.06 และดวย
ปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  346  ชุด คิดเปนลดลง       
รอยละ 12.11  ซ่ึงเม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารลดลง
นอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 325.63  สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลง เนื่องจากไดรับ
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอรลดลง  และสาเหตุท่ีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนเนื่องจากในปงบประมาณ 
2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จํานวน 
26,000,000 บาท ในการจางท่ีปรึกษาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพชุดโปรแกรมและระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือสนับสนุนโครงการ National e-Library  และไดรับงบประมาณเหลือจายจากสํานักนโยบายและแผนการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  485,800 บาท  ในการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนงานบันทึกและถายทํา
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  ซ่ึงเม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารลดลง
มากกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 100  สาเหตุท่ีปริมาณงานกิจกรรมยอยลดลงเนื่องจาก
ปงบประมาณ 2562 ไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน         
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 เม่ือตนทุนรวมลดลง แตจํานวนปรมิาณกิจกรรมยอยท่ีเปน
ตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซตลดลงเทากับ
ตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ 24.89      
 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  มีภารกิจท่ีกําหนดเปนกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม  ในจํานวน
ดังกลาวมีจํานวน 1 กิจกรรรม ท่ีมีการเพ่ิม/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 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561  จํานวน   
2 โครงการ คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.00  ดังนั้นเม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปน
ตัวหารเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวา  จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยดานวิจัยและพัฒนานโยบายและสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาลดลงรอยละ 53.11  สวนใหญใชจายเปนงบดําเนินงานดังนี้ 

1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดารและ
โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ จํานวน 443,310  บาท  

  1.2  คาจัดประชุมรางแผนพัฒนาโรงเรียนรุนท่ี 2 และพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ ณ 
ทําเนียบรัฐบาล จํานวน 206,247  บาท  
  1.3 จัดจางจัดงานพิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ ณ ทําเนียบรัฐบาล จํานวน 
942,028 บาท  
  1.4 คาจดัประชุมปฏิบัติการรางนโยบาย 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 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 4  ระบบ   
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 400  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหาร
เพ่ิมข้ึนมากกวา สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยลดลงรอยละ 90.84  สาเหตุท่ีปริมาณงานกิจกรรมยอย
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการประมวลผลการรายงาน  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  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาปริมาณงาน 
ท่ีเปนตัวหารลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวา 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
ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง โดยไดเปรียบเทียบ
ตนทุนรวมปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 4,229,744.05 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 47.88 และดวยจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยป 2562 เทากับป 2561  คือ 1 ดาน เม่ีอตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน   
แตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานแผนงาน
เพ่ิมข้ึนเทากับตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 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 ท่ีมีตนทุน
ตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงไมเกินรอยละ 20  ซ่ึงไดแก กิจกรรมจัดทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก
และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุม  กิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการ  และกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  ซ่ึงมีตนทุนตอหนวย ดังนี้ -0.20 , 13.39 และ -4.04 ตามลําดับ
สวนอีก 2 กิจกรรม มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนเกินกวารอยละ 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         
เม่ือตนทุนรวมลดลงนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวา  จึงมีผลทําใหตนทุน         
ตอหนวยกิจกรรมยอยดานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 48.97 สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลง
เนื่องจากปงบประมาณ 2562 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตองตัดโอนงบประมาณไปใหสํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมดังกลาวสวนใหญนํางบประมาณไปใชจายเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม  
 2. กิจกรรมยอยการจัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาส : 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  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีนอยกวาจํานวนปริมาณงานท่ีเปนตัวหารท่ีลดลงมากกวา        
จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการจัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาสเพ่ิมข้ึนรอยละ 66.33  สาเหตุท่ี
ปริมาณงานลดลงเนื่องจากปงบประมาณ 2562 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตองตัดโอนงบประมาณไปให
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมดังกลาวไดมีการนํางบประมาณไปใชจาย ดังนี้ 
  2.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ จํานวน 432,000 บาท 
  2.2 คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานทํา สําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
จํานวน 21,950,500 บาท 
  2.3 คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพิการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จํานวน 1,068,600  บาท  

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา : มีกิจกรรมยอย 6 กิจกรรมท่ีมีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย 
เพ่ิมข้ึน/ลดลงเกินรอยละ 20  เปนดังนี้ 

 1. กิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 ลดลง
กวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,753,730.67 บาท คิดเปนลดลงรอยละ  49.82 จํานวนปริมาณกิจกรรม
ยอยปงบประมาณ 2562 เพ่ิมจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 29 ครั้ง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 51.79           
เม่ือตนทุนรวมมีสัดสวนลดลงนอยกวาจํานวนปรมิาณกิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา 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  เม่ือตนทุนรวมลดลงแตจํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนลดลงเทากับตนทุนรวมท่ีลดลงรอยละ 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  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาปริมาณงานกิจกรรมยอยท่ีลดลงนอยกวา จึงสงผลให
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมคุณธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาลดลง         
รอยละ 36.46   

 4. กิจกรรมยอยการวิจัยและสงเสริมการวิจัยทางการศึกษา มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึน 
กวาปงบประมาณ 2561 จํานวน 3,973,467.02 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 48.18 จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562  ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 7  ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 15.91  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน
มากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการวิจัยและ
สงเสริมการวิจัยทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนรอยละ 76.22   
 5. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู มีตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึน
จากปงบประมาณ 2561 จํานวน  35,800,216.76 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 70.18  จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562  ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 9  ครั้ง คิดเปนลดลงรอยละ 4.13  เม่ือตนทุนรวม
เพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรม
ยอยการวิจัยและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 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 เม่ือตนทุนรวม
ลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย
การบริหารและโครงการพิเศษลดลงรอยละ 23.90  สาเหตุท่ีปริมาณงานลดลงเนื่องจากโครงการรักษพงไพรได
แยกออกไปอยูท่ีกลุมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน   

 หากพิจารณาจากขอมูลกิจกรรมยอย ตนทุนรวมท่ีลดลงสวนใหญของสํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา เนื่องจากตองตัดโอนเงินงบประมาณกลับคืน สพฐ. เพ่ือจัดสรรใหสํานักอ่ืนไปใชตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล  และกิจกรรมยอยท่ีมีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน เกิดจากงบบุคลากรสวนใหญท่ีมีการปรับอัตรา
เงินเดือนประจําป 2 ครั้งใน 1 ป และงบประมาณท่ีไดรับตามแผนปฏิบัติการประจําปไดนํามาใชจายในการ
บริหารจัดการตามภาระหนาท่ีของแตละกลุมในสํานัก 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
บริหารโรงเรียนอยางยั่งยนื 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.คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรโครงการคายเยาวชนรักษพงไพร จํานวน 
260,000 บาท  
  10. คาจางเหมาบริการ  จํานวน 306,000 บาท  
  11. คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการคาย “ เยาวชนรักษพงไพรเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” จํานวน  1,106,050  บาท  
  12. คาใชจายในการลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนในเครือขายเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาคายเยาวชนรักษ
พงไพร จํานวน 320,000 บาท  
  13. คาใชจายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงรางวิจัยและจัดทําเครื่องมือวิจัยโครงการรักษ
ปานาน จํานวน 328,926 บาท  
  14. คาใชจายในการลงพ้ืนท่ีภาคสนามถอดกระบวนการการจัดการเรียนรูและเก็บขอมูล
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. จัดทําหนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศักษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 149,800 บาท  
  22. จางพิมพแบบทดสอบในกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผาน
กระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 340,875 บาท 
  23. จางเหมารถรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบท่ีใชในการกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 450,000 บาท  
  24. คาใชจายในการอบรมเสริมประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและ
เตรียมความพรอมนักเรียนกอนเดินทางไปแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1,642,100 บาท  
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  25. คาใชจายในการนํานักเรียนไปแขงขันวอลเลยบอล ท่ีญี่ปุน 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. การจัดคายอบรมเขมทางวิชาการเพ่ิมพูนประสบการณเรียนทางวิทยาศาสตร  จํานวน  
3,663,300 บาท                        
  30. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการจัดทําแผนทีมเคลื่อนท่ีเร็ว 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 ซ่ึงมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม        
ซ่ึงท้ัง 2 กิจกรรม มีตนทุนตอหนวยลดลงเกินกวารอยละ 20 ดังนี้ 

 1. กิจกรรมยอยดานบริหารบุคคล โดยในปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมลดลงจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน  65,667,211.06  บาท คิดเปนลดลงรอยละ  38.69  มีปริมาณงานกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562   เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ  2561 จํานวน 10,912 คน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.45      
เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุน            
ตอหนวยกิจกรรมยอยดานบริหารบุคคลลดลงรอยละ  40.16  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการ  
เรียกบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําใหมีบุคลากรเพ่ิมข้ึนในป 2562  ซ่ึงงบประมาณสวนใหญ          
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
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 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 คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล จํานวน 2,065,156.70 บาท 
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  1.7 คาใชจายในการประกาศเกียรติคุณหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ี
ประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. จํานวน 2,500,000  บาท  

 2. กิจกรรมยอยดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด  เปนกิจกรรมยอยของสํานักนิติการ ซ่ึงเปน
สํานักท่ีไมไดกําหนดในโครงสราง ดังนั้นในการใชงบประมาณจึงใชรหัสศูนยตนทุนภายใตสํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ และไดกําหนดกิจกรรมยอยเพ่ือแยกการใชจายของ 2 สํานักใหตางกัน  โดยใน
ปงบประมาณ 2562  มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 187,823.59  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 1.43  มีปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ  2561 จํานวน 2,245 
เรื่อง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 630.62  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเม่ือปงบประมาณ 2561 สํานัก
ดังกลาวเขาใจคลาดเคลื่อนจึงเก็บปริมาณงานเฉพาะงานดานวินัย ซ่ึงไมรวมปริมาณงานดานคดีแพงและคดี
ปกครอง เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนมากกวา  จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยดานวินัยและความรับผิดทางละเมิดลดลงรอยละ 86.12    

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : เปนสํานักท่ีไมใชตามโครงสราง โดยในการเบิกจายจะ
ใชศูนยตนทุนรวมกับสํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ (2000400011) และไดกําหนดกิจกรรมยอย       
เพ่ือแยกการใชจายของ 2 สํานักใหตางกัน เพ่ือจะไดสามารถเก็บขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําบัญชีตนทุนได โดยสํานัก
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดรหัสกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมดาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนกิจกรรมยอยมาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยในปงบประมาณ 2562           
มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 23,040,728.69 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.90         
มีปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 5,744,564 ชม./คน          
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 258.53  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีศูนยโอลิมปกวิชาการยายมาจากสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษามาอยูท่ีสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําใหมีการจัด
อบรมครูท่ัวประเทศทุกเดือน และไดรับเงินงบประมาณเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการของศูนยดังกลาวดวย         
เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนในสัดสวนท่ีนอยกวาปริมาณงานท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลลดลงรอยละ 64.33  โดยมีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 
  1.คาใชจายในการอบรมปฏิบัติการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online  จํานวน 1,367,800  บาท  
  2.คาใชจายการประชุมปฏิบัติการศึกษาวิจัย “แนวทางการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สังกัด สพฐ. จํานวน 520,920  บาท  
  3. คาจางเหมาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สพค. จํานวน 1,620,000 บาท  
  4. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมในการอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ จํานวน 211,267.40 บาท  
  5. คาใชจายในการสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโครงการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุมพิเศษ จํานวน 268,838  บาท 
  6. คาใชจายในการอบรมการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติจริง จํานวน           
678,373 บาท  
  7. คาใชจายในการอบรมสัมมนารวมกันของขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ จํานวน 1,360,353  บาท 
  8. คาใชจายโครงการประชุมสัมมนาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลใหสอดคลอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม จํานวน 111,000 บาท  
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  9. คาใชจายโครงการฝกอบรมหลักสูตรท่ี 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 ซ่ึงมีกิจกรรมยอย 4 กิจกรรมยอย ซ่ึงตอมา
ไดมีสํานักเกิดใหมไมไดอยูในโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชรหัสศูนยตนุทน (12) ของสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา  ไดแก 
  1. สถาบันภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมงานสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและนักเรียน กิจกรรมงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบ กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา
ระบบการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  
  2. หนวยศึกษาเทศก มี 1 กิจกรรมยอย คือ  สงเสริมสนับสนุนการนิเทศ เรงรัดพัฒนาคุณภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  3. ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน มี 2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาระบบคุมครอง/ชวยเหลือนักเรียน และกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งระบบชวยเหลือ
นักเรียน 
  4. สํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา (ชื่อเดิมศูนยพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร)  มี 4  กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค  สวนอีก  3  กิจกรรมยอย เปนกิจกรรมยอยเดิมของสํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 
ซ่ึงไดแก กิจกรรมการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมยอยการจัดการศึกษากอน
ประถมศึกษา  และกิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  เนื่องจาก สพฐ. ไดมีประกาศ  ณ วันท่ี           
1 ตุลาคม 2561 ใหมีการควบรวมภารกิจของสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับกับสํานักบริหารงานความ          
เปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา (ชื่อเดิมศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร)  ทําใหปงบประมาณ 2562           
สํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษาไดมีการเบิกจายเงินโดยใชกิจกรรมยอยเดิมของสํานัก
บริหารการศึกษาภาคบังคับดวย  

 สําหรับปงบประมาณ 2562 จะทําการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยของสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ หนวยศึกษานิเทศก ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ
ชวยเหลือเด็กนักเรียน และสํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา ตามกิจกรรมยอยท่ีมีตนทุน
ตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงเกินกวารอยละ 20 ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  สําหรับกิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง
ไมเกินกวารอยละ 20  จะไมทําการวิเคราะหให  ซ่ึงไดแก  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีจํานวน           
1 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมยอยการสงเสริมนิสัยรักการอาน มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.03  
สถาบันภาษาอังกฤษ มีจํานวน 1 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษ  มีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ 7.46  ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน                    
มีจํานวน  1 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมยอยการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีตนทุนตอหนวยลดลงรอยละ  12.42  และสํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา         
มีจํานวน  3 กิจกรรมยอย ท่ีไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให เนื่องจากเปนกิจกรรมยอยเดิมของสํานักบริหาร
การศึกษาภาคบังคับท่ีเกิดจากการควบรวมภารกิจของสํานักบริหารการศึกษาภาคบังคับกับสํานักบริหารงาน
ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษาเม่ือ 1 ตุลาคม 2561  ซ่ึงไดแก  กิจกรรมยอยการสงเสริมการจัดการ
บริหารปฐมวัย  กิจกรรมยอยการสงเสริมการจัดการบริหารประถมศึกษา และกิจกรรมยอยการนิเทศติดตาม
บริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ  ซ่ึงมีตนทุนตอหนวยดังนี้  4.10 , 8,343.67 และ 335.70 ตามลําดับ 

 จากตารางจะทําการวิเคราะหกิจกรรมยอย  9  กิจกรรม ท่ีมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลง         
เกินกวารอยละ 20  ดังนี้ 

 สํานักวิขาการและมาตรฐานการศึกษา  มี 4 กิจกรรมยอย คือ 
 1. กิจกรรมการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสื่อการเรียนรู 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  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีลดลง
แตนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา 
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  คาจัดพิมพหนังสืออานเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จังหวัดตราด จํานวน 2,799,387.50  บาท 

  1.9   คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,386,000  บาท 
  1.10 คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบัติการกําหนดจุดเนนเนื้อหาสาระ/กิจกรรมสาระ
พระพุทธศาสนาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 278,200  บาท 
  1.11 คาจัดพิมพหนังสือโรงเรียนท่ีดี Good School เพ่ือแจกในการอบรมผูบริหาร
สถานศึกษาและโรงเรียนทุกโรง  จํานวน 795,550  บาท  
  1.12  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เพศวิถีศึกษา จํานวน 523,340 บาท 
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  1.13  คาใชจายในการประชุมผูบริหารโรงเรียนในโครงการหองเรียนกีฬา จํานวน               
183,597  บาท  
  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 
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  4,581,122.87 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  101.12 จํานวนปริมาณ
กิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 15 ครั้ง คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 50  
เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา สงผลใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมข้ึนรอยละ  34.08  สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ไดรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป ประกอบกับไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยสวนใหญมีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

  2.1 คาจางเหมาบริการ จํานวน 165,000  บาท 
  2.2 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ

นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2561 จํานวน 200,263  บาท  
  2.3 จางพิมพเอกสารเพ่ือมอบใหกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําไปประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบ

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 คาจางพิมพเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศในภาพรวมระดับประเทศและขอมูลในการวางแผนพัฒนาการจัด
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  เม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ี
ลดลงนอยกวา  สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการยกระดับผลสัมฤทธของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาจีน ลดลงรอยละ  32.42 โดยสวนใหญมีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

  3.1 คาจางเหมาบริการ จํานวน 870,000  บาท 
  3.2 คาจางจัดกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท่ี 11 จํานวน 

1,000,000  บาท  
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  3.3 คาใชจายในการฝกอบรม In-County Courses ของศูนยซีมีโอเรคแซม จํานวน               
388,150 บาท 

  3.4 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการวัดแวว ผูมีความสามารถพิเศษ 
ระดับประถมศึกษา จาํนวน 277,149  บาท 

  3.5  คาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมม่ิง
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 เพ่ือสงเสริมการแขงขัน
ฟสิกส จํานวน 3,520,694  บาท  

  3.11 คาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโลก จํานวน             
436,600  บาท  

  3.12 คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณเพ่ือจัดทําแนว
ทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน  
507,622 บาท  

  3.13 คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ดวยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย จํานวน 668,832  บาท  

  3.14 คาใชจายประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ จํานวน 567,745  บาท  

  3.15 คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรูและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
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. กิจกรรมยอยการสงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  1,894,856.59  บาท   คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  
28.83   จํานวนปริมาณกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  22 ครั้ง 
คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  78.57  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนนอยกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา  
สงผลใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยการสงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ลดลงรอยละ  27.86 
สาเหตุท่ีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากไดรับนโยบายจาก สพฐ. ในการดําเนินโครงการหองเรียนอาชีพและการ
จัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีสูง  โดยสวนใหญมี
รายละเอียดการใชจายดังนี้ 
  4.1 คาจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีสูง  จํานวน 298,953  บาท 
  4.2 คาจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตรแนะแนวการพัฒนากิจกรรมท่ีสอดรับกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป จํานวน 379,745  บาท  
  4.3  คาจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนผลการดําเนินงานและวางแผนการพัฒนางานสุขภาพจิต
ในโรงเรียนแบบบูรณาการ จํานวน 271,936  บาท 
  4.4 คาจัดประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการมี
งานทํา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 1,187,000  บาท  
  4.5 คาจัดประชุมปฏิบัติการยกรางแนวทางการดําเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณา
การ จํานวน 256,467 บาท  
 

    สถาบันภาษาอังกฤษ  มีกิจกรรมยอย  2  กิจกรรม ซ่ึงมีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/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  เม่ือตนทุนรวมลดลงมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารลดลง            
นอยกวาจึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนลดลงรอยละ  70.88 
  2. กิจกรรมยอยงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบ  เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  1,083,442.90 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
68.14  ดวยจํานวนปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 เทากับปงบประมาณ2561 คือ จํานวน            
1 ครั้ง  เม่ือตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนแตจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารเทาเดิม จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวย
กิจกรรมยอยงานพัฒนาเครือขายและสถานศึกษาตนแบบเทากับตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.14 
  จากกิจกรรมยอยท่ี 1 -2   ของสถาบันภาษาอังกฤษ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหแก ครูและนักเรียน และสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียนไดยกระดับเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 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. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเด็กไทย
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
ความพรอมโรงเรียนท่ีแจงความจํานงขอเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  จํานวน 579,000 บาท  

  หนวยศึกษานิเทศก เปนศูนยท่ีจัดต้ังตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการเบิกจายจะใช
ศูนยตนทุนรวมกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตจะแยกกิจกรรมยอยตางจากกัน 
เพ่ือใหทราบถึงการใชจายของศูนย  โดยศูนยดังกลาวมี 1 กิจรรมยอย คือ กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการนิเทศ 
เรงรัดพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยเปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 
2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  24,363,971.56 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 37.04 และดวย
ปริมาณของกิจกรรมยอยดังกลาวท่ีดูแลสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 225 เขต ท้ังปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ 
2561 เทาเดิม จึงสงผลใหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมสงเสริมการนิเทศ เรงรัดพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลดลงรอยละ 37.04 เทากับตนทุนรวมท่ีลดลง  สวนใหญใชจายเปนดังนี้ 
  1.คาจางเหมาบริการบุคลากรภายนอก จํานวน 3 คน จํานวนเงิน 540,000 บาท  
  2.คาใชจายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการหนวยศึกษานิเทศก สพฐ. ประจําป
งบประมาณ 2562 จํานวน 152,618  บาท  
  3. คาใชจายในการจัดประชุมปฎิบัติการจัดทําแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 
จํานวน 161,644  บาท  
  4. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาองคกร หนวยศึกษานิเทศก สพฐ. จํานวน            
107,898 บาท  
  5. คาใชจายในการประชุมผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ จํานวน 861,050 บาท 
  6. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ระบบนิเทศภายในโรงเรยีน จํานวน 141,656 บาท  
  7. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห สรุปและรายงานการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษาของ สพท. จํานวน 158,850 บาท  
  8. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
149,300  บาท  
  9. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาสําหรับ
ศึกษานิเทศก จํานวน 159,392  บาท  
  10. คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการสรางระบบนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน จํานวน 174,417 บาท  
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ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉกชน.) :  เปนศูนยท่ีจัดตั้งตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการเบิกจายจะใชศูนยตนทุนรวมกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตการเบิกจายจะแยกการใชจายโดยกําหนดรหัสกิจกรรมยอยแยกจากกัน 
เพ่ือใหทราบถึงการใชจายของศูนยเพ่ือนํามาจัดทําบัญชีตนทุน โดยศูนยดังกลาวมี  1 กิจกรรมยอย คือ 
กิจกรรมยอยสงเสริมและพัฒนาระบบการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน   เปรียบเทียบตนทุนรวม
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  15,278,722.04 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 59.19 
จํานวนปริมาณงานกิจกรรมยอยปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 200 ครั้ง  คิดเปน
ลดลงรอยละ 1.22  เม่ือตนทุนรวมลดลงในสัดสวนท่ีมากกวาจํานวนปริมาณท่ีลดลงนอยกวา จึงสงผลใหตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมยอยสงเสริมและพัฒนาระบบการคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียนลดลงรอยละ 58.69  
สวนใหญมีการใชจายเปนคาใชจายดังนี้ 
  1.คาจางเหมาบริหาร  จํานวน 2,388,000  บาท  
  2.คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจคุมครอง
และชวยเหลือเด็กนักเรียน ประจําสพท. จํานวน 1,675,000 บาท 
  3. คาใชจายในการประชุมเกณฑการคัดเลือกสถานศึกษาและ สพท. เพ่ือรับรางวัลระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต จํานวน 390,500  บาท  
  4. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษา สพท. เพ่ือรับรางวัลระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 324,000 บาท  
  5. คาใชจายในการถอดบทเรียน สพท. สถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จํานวน 730,000  บาท  
  6. คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางโรงเรียนสงเสริมความปลอดภัย 
จํานวน 500,000  บาท  
  7. คาใชจายในการคัดเลือกเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน จํานวน          
400,000 บาท  
  8. คาใชจายในการสัมมนาเครือขายโรงเรียนคุมครองเด็ก จํานวน 1,000,000  บาท 

สํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา (ชื่อเดิมศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร) 
เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนใหมภายในสวนกลางปงบประมาณ 2560  มีกิจกรรมยอย 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  การเปรียบเทียบตนทุนรวมปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนกวาปงบประมาณ 
2561 จํานวน  53,808,592.24  บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 517.29  จํานวนปริมาณกิจกรรมยอย
ปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  65 เรื่อง  คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ  361.11  เม่ือ
ตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนมากกวาจํานวนปริมาณกิจกรรมยอยท่ีเปนตัวหารเพ่ิมข้ึนแตนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอ
หนวยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนรอยละ  33.87 สาเหตุท่ีตนทุนรวมและปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึน  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. จางเหมาบรกิารบุคคลภายนอก จํานวน 1,800,000 บาท  
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  5. จางพิมพสื่อกลองบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สําหรับโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
บานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย จํานวน 5,780,376  บาท  
  6. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก โครงการบาน
วิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จํานวน 391,025 บาท  
  7. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําเครือขายทองถ่ินและวิทยากรเครือขาย
ทองถ่ินทดแทนผูเกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน จํานวน 894,300  บาท 
  8. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวขอเรื่องวิทยากรคอมพิวเตอรแบบไมใช
อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับผูนําเครือขายทองถ่ิน จํานวน  2,277,300  บาท  
  9. คาใชจายในการเดินทางไปราชการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรมอนเทสซอริระดับ
การนิเทศ จํานวน 222,120  บาท  
  10. คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนําการจัดการเรียนรู
มอนเทสซอรีฟุตบอล จํานวน 341,200 บาท  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน 225 เขต มีกิจกรรมยอย  7 กิจกรรม ในจํานวนดังกลาว                   
มี  1 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมดานการสงเสริมสถานศึกษาเอกชนของกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน           
ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 ไมมีการใชจายเงินในกิจกรรมดังกลาว  เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  กําหนดการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหม  โดยไมมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลว 
ดังนั้นคงเหลือกิจกรรมยอย จํานวน  6 กิจกรรม  ไดแก กิจกรรมยอยดานอํานวยการ  ดานบริหารบุคคล                    
ดานนโยบายและแผน   ดานการสงเสริมการจัดการศึกษา  ดานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ดานการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน  สวนดานการเงินและบัญชีและดานการพัสดุ (จัดซ้ือจัดจาง) ไดนําไปรวม 
กับกิจกรรมยอยของหนวยงานสนับสนุน (สคส.)  ซ่ึงท้ัง  6  กิจกรรมยอย  มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอย 
เพ่ิมข้ึน/ลดลง ไมเกินกวารอยละ 20  จึงไมไดวิเคราะหเปรียบเทียบให 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนวยงานในภูมิภาคท่ีรับผิดชอบมากถึง           
544 แหง ดังนั้นการจัดเก็บขอมูลในสวนของปริมาณงานท้ังของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 แหงและ
โรงเรียนในสังกัดอีก 319 ศูนยตนทุน บางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อนบาง แตในสวนของคาใชจายท่ีมีผลกับการ
จัดทําบัญชีตนทุน เปนขอมูลท่ีเกิดการใชจายจริงของหนวยเบิกตาง ๆ ซ่ึงการใชจายเงินเปนไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สวนกลาง) จัดสรรให เพ่ือนําไปสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการขับเคลื่อน เพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
และประโยชนสูงสุดตอนักเรียนท่ีเปนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/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. คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 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.คาตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงปฏิบัติหนาท่ีฝกระเบียบวินัยใหแกนักเรียนโครงการสานฝนการกีฬาสู
ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต จํานวน 373,800   บาท 
 10. คาใชจายในการคัดเลือกและฝกนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงในโครงการสานฝนการกีฬา จํานวน 
1,606,150  บาท  
 11.  คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  จํานวน 660,000 บาท  
 12.  คาเชาบริหารอินเตอรเน็ต จํานวน 15,000,000  บาท  
 13.  คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาบริหารจัดการโรงเรียน จํานวน 
54,900,000  บาท  
 14.  คาใชจายในการเดินเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําเครือขายทองถ่ิน จํานวน            
683,900 บาท  
 15.  คาใชจายในการดําเนินการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย จํานวน               
33,428,200 บาท  
 16.  คาใชจายในการนํารองการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัย 
จํานวน 649,000  บาท  
 17.  คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 7,482,400  บาท  
 18.  คาใชจายในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน 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.  คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  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. คาตอบแทนครูสาขาขาดแคลนตามโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม จํานวน 21,829,500  บาท  
 32. คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามรายชั่วโมงใหแกโรงเรียนท่ีมีการสอนวิชาอิสลามศึกษา 
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. คาตอบแทนจางครูอัตราจางใหโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ 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. คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต จํานวน             
598,468,500 บาท 
 42. คาตอบแทนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 2,457 อัตรา จํานวน                 
204,781,500  บาท  
 43. คาใชจายในการเตรียมตัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล 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  เบี้ยเลี้ยงและท่ีพักใหกับผูแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรม
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.  คาใชจายในการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใน 6 พ้ืนท่ี  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. คาใชจายในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จํานวน 3,882,600  บาท  
 55. คาใชจายในการเตรียมความพรอมนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนใน
โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล จาํนวน 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.  คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงใหแกโรงเรียนท่ีมีการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา จํานวน 7,280,000 บาท  
 66.  คาจางนักการภารโรง จํานวน 2,769 อัตรา จํานวน 4,309,200  บาท 
 67.  คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 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.  คาใชจายในการประกวดกิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีทีรายดานและกิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพใน
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามราชกุมารี  จํานวน 613,000  บาท  
  73.  คาใชจายในการจัดคายพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย เพ่ือแกไข
ปญหาการอานและการเขียนภาษาไทยชั้น ป.1- ม.3 จํานวน 600,000  บาท   
  74.  คาจัดหาหนังสือสื่อปฐมวัยและประถมศึกษาและสื่อพัฒนาทักษะนักเรียนปฐมวัย จํานวน               
600,000  บาท  
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  75. คาใชจายในการจัดภูมิทัศนและตกแตงอาคารสถานท่ี เพ่ือเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน 946,800  บาท  
  76. คาใชจายสําหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาพ่ีเลี้ยงและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง ผอ.สพท. จํานวน 1,152,380  บาท 
     77.  คาน้ํามันเชื้อเพลงิและหลอลื่นในการบริการรถรับ-สง นักเรียน  จํานวน 900,000  บาท  
  78.  คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริใน
การสงเสริมทักษะชีวิต จํานวน   2,330,000  บาท  
  79.  คาใชจายในการจัดประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการบูรณาการการจัด
การศึกษาพ้ืนท่ีนาโต จํานวน 452,000  บาท  
  80.  คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
จํานวน 400,000  บาท  
 81.  คาใชจายในการขับเคลื่อนและสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายโรงเรียนคุมครองเด็กใน
ระดับภูมิภาค จํานวน 520,000  บาท  
 82.  คาใชจายในการพัฒนาครูผูสอนเพ่ือทําหนาท่ีครูแนะแนวโรงเรียนในพ้ืนท่ีบูรณาการ 
จํานวน 214,300 บาท  
 83.  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ “ กรกฎาคม เดือนแหงความปลอดภัย สรางวินัย
จราจร” จํานวน 300,000 บาท  
 84.  คาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูฝกสอนและแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษา 
ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 4,098,800  บาท  
 85.  คาใชจายในการอบรมขยายผล เรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย จํานวน            
5,157,000 บาท  
 86.  คาใชจายในการเปดลานกีฬาเพ่ือประชาชนและปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาในสนามกีฬา 
จํานวน 230,000  บาท  
 87.  คาใชจายในการคัดเลือกครู สถานศึกษาและ สพท. เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จํานวน 358,000  บาท 
 88.  คาใชจายในการประชุมปฏิบัติการวางแผนและเตรียมความพรอมในการลงพ้ืนท่ีติดตาม
ความกาวหนาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จํานวน 114,600 บาท  
 89.  คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกสถานท่ีจังหวัดเลย 
จํานวน 1,280,330  บาท  
 90. คาจางเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน 3,240,000  บาท  
  91. คาจางเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน 2,376,000 บาท 
 92.  คาจางธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตราจาง และเงินประกันสังคม 5% จํานวน                  
978,264,000 บาท  
 93.  คาจางเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน 
จํานวน 3,175,200  บาท  
 94.  คาจางนักการภารโรง 4,000 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน รวมเงินสมทบประกันสังคม 5% 
จํานวน 106,922,800 บาท   
 95.  คาจางเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและหรือครูผูดูแลนักเรียนประจําพัก
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 เพ่ือใชในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัด
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. คาใชจายในการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 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 (ปจจยัพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจน) 
จํานวน 958,232,500 บาท 
 115.  คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1/2562 จํานวน 5 รายการ 
ไดแก คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 2,831,440,423 บาท 
 116.  คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุด และ 
ประสบอุบัติภัย จํานวน 11,617,100 บาท 
 117.  คาจางอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนใหครบทุกโรงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 57,591,000 บาท 
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 118.  คาใชจายสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองตาม 
บริบทของแตละพ้ืนท่ี จํานวน 60,939,000 บาท 
 119.  คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร
สําหรับผูใหญบนพ้ืนท่ีสูง ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 
1,996,900 บาท 
 120.  คาพาหนะเดินทางของผูเขารับการอบรมโครงการจัดการเรียนรูวิธีการ Active Learning 
จํานวน 917,970 บาท 
 121.  คาใชจายในการสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 
และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ จํานวน 17,884,700 บาท   
 122.  คาอาหารนักเรียนพักนอน สําหรับโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ียากลําบาก 
ภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน 39,883,540 บาท 
 123.  คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง 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.  คาอาหารนักเรียนพักนอนในพ้ืนท่ียากลําบาก คาเครื่องนอน และอุปกรณในการประกอบ 
อาหาร ภาคเรียนท่ี 1/2562 (80 %) จํานวน 78,569,280 บาท 
 127. คาอาหารนักเรียนพักนอน สําหรับโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ียากลําบาก 
ในชวงวนัหยุดและกอนหลังเปด – ปดภาคเรียน และคาเครื่องนอน อุปกรณในการประกอบอาหาร 
จํานวน 15,962,300 บาท 
 128. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน จํานวน 900,000 บาท 
 129. คาจางธุรการโรงเรียนใหครบตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 15,957,000 บาท 
 130. คาใชจายโครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จํานวน 4,289,200 บาท 
 131. คาใชจายโครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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 
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบรหิารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนรวมพัฒนา 
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 เพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 2,122,100 บาท 
 140. คาใชจายในการจัดประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต 
โครงการทํามาคาขายของโรงเรยีนโครงการสานพลังประชารัฐ และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา 
ในพ้ืนท่ีภาคใต จํานวน 643,480 บาท 
 141. คาใชจายในการจัดงานมหกรรมผลงานและทักษะการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
บนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร จํานวน 500,000 บาท 
 142. คาใชจายในการปลูกและบํารุงปาชายเลนทดแทน เขตปาชายเลนหนองจิก จํานวน  
2,323,414 บาท  
 145. คาใชจายในการจัดการประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
จํานวน 1,314,200 บาท 
 146. คาพาหนะรับ – สงนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  
118,501,900 บาท 
 147. คาจางธุรการโรงเรียน จํานวน 19,818,000 บาท 
 148.  คาพาหนะรับ – สงนักเรียนและคาบริหารจดัการรถปคอัพรับ-สงนักเรียน จํานวน 
90,369,980 บาท 
 149.  คาพาหนะรับ - สงนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คาบริหารจัดการรถ
กระบะและรถโรงเรียนท่ีไดรับบริจาค จํานวน 13,100,189 บาท 
 150.  คาบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและของโรงเรียน สําหรับการลงพ้ืนท่ี
ของคณะติดตามโรงเรียนรวมพัฒนา จํานวน 305,600 บาท 
 151. คาใชจายในการประชุมและเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ วันท่ี 4 – 6 กันยายน 2562 
จํานวน 6,322,200 บาท 
 152. คาใชจายเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 1,379,800 บาท 
 153. คาใชจายโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School Project 100 % พ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 834,000 บาท 
 154. คาปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา และติดตั้งหมอแปลงไฟฟา จํานวน 789,362 บาท 
 155. คาพาหนะรับ – สงนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคาบริหารจัดการ 
รถกระบะ และรถท่ีโรงเรียนไดรับบริจาคภาคเรียนท่ี 1/2562 จํานวน 1,981,080 บาท 
 156.  คาใชจายในการประชุมและเดินทางเขารวมประชุมสัมมนาผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ วันท่ี 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
ศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 873,960 บาท 
 161.  คาใชจายในการเขาอบรมการใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
รูปแบบDigital Life Box จํานวน 739,380 บาท 
 162.  คาใชจายใหกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง เพ่ือลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษา 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. คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลย ี
ของนักเรียน จํานวน 6,000,000 บาท 
 167.  คาใชจายใหทีมนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬา “สพฐ.เกมส” จํานวน 10,031,600 บาท 
 168.  คาใชจายในการจัดการแขงกีฬา “สพฐ.เกมส” 28,100,000 บาท 
 169.  คาใชจายโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได จํานวน 11,611,000 บาท 
 170.  คาจัดซ้ือหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และดําเนินกิจกรรมรณรงค ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอาน ตามรอย 
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 15,831,000 บาท 
 171. คาอาหารสําหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 7,807,320 บาท 
 172. คาใชจายในการเดินทางของศึกษานิเทศก ครูและนักเรียนท่ีเขารวมแขงขันทักษะ 
ภาษาไทยระดับประเทศ จํานวน 1,004,100 บาท 
 173. คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู จํานวน 7,050,000 บาท 
 174. คาใชจายในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรยีนรู 
แบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง จํานวน 1,414,200 บาท 
 175.  คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลย ี
ของนักเรียน จํานวน 2,000,000 บาท 
 176. คาใชจายโครงการ “สามัคคีสัมพันธ สานฝนหองเรียนกีฬา” จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 27,871,460 บาท 
 177.  คาใชจายโครงการสงเสริมนักเรยีนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน 
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 765,000 บาท 
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 178.  คาใชจายโครงการคายภาษาญี่ปุนแบบเขม เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
จํานวน 900,000 บาท 
 179. คาใชจายโครงการพัฒนาความสามารถดานกีฬาวอลเลยบอล และโครงการสานฝนกีฬา 
สูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใตสูความเปนเลิศ จํานวน 429,200 บาท 
 180. คาจัดซ้ือหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และดําเนินกิจกรรมรณรงค ติดตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการอาน ตามรอย 
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3,252,000 บาท 
 181. คาอาหารสําหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 5,688,360 บาท 
 182. คาใชจายโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีสอง 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 ลดเวลาเรียนเพ่ิม
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
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 473,200 บาท 
 191.  คาใชจายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลย ี
ของนักเรียน จํานวน 20,000,000 บาท 
 192.  คาใชจายเปนเจาภาพและเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลแชมปชนแชมป จังหวัดสงขลา 
จํานวน 369,896 บาท 
 193.  คาพาหนะของนักเรียนและครูผูดูแลนักเรียนทุนพระราชทานเขารวมโครงการอบรม เพ่ือ
พัฒนานักเรียนและครูผูดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน จํานวน 179,000 บาท 
 194.  คาเชาอินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2562 ( 6 เดือน) จํานวน 8,052,000 บาท 
 195.  คาใชจายชวยเหลือโรงเรียนและนักเรยีนประสบอุทกภยั จํานวน 1,000,000 บาท 
 196.  คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการ
ดําเนินงานสําหรับทีมเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 750,100 บาท 
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 197.  คาใชจายในการดําเนินการพัฒนาอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน               
8,350,500 บาท 
 198.  คาใชจายในการดําเนินโครงการ สพท.คุณธรรม ตนแบบ เพ่ือใหบุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสรางความเขมแข็งใหกับองคกร จํานวน 7,527,825 บาท 
 199.  คาจางธุรการโรงเรียน จํานวน 81,675,000 บาท 
 200.  คาใชจายสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จํานวน 390,000 บาท 
 201.  คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายในการจัดบูธ นิทรรศการนําเสนอผลงานในการ
ประกวดแขงขันกิจกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีรายดาน 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” ครั้งท่ี 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 
และเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต โครงการสงเสริม 
การสอนภาษาไทยและภาษาอาเซียน และโครงการสงเสริมความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 45,309,020 บาท 
 209.  คาใชจายโครงการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 4,789,750 บาท 
 210.  คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 28,815,000 บาท 
 211.  คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
และชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 
309,000 บาท 
 212.  คาใชจายโครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค  จํานวน  
1,080,000 บาท 
 213.  คาใชจายโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 5,507,500 บาท 
 214.  คาใชจายในการนํานักเรียนและครูเขารวมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE จํานวน 506,000 บาท 
 
 



39 
 
 215.  คาใชจายโครงการศึกษาสภาพการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหกับโรงเรียนมหาวีรานุวัตร จํานวน 
600,000 บาท 
 216.  คาใชจายเก่ียวกับโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 
1,684,800 บาท 
 217.  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ ในการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯและผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯ จํานวน 
1,151,600 บาท 
 218. คาใชจายโครงการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลและชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 945,060 บาท 
 219.  คาใชจายโครงการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก
นักเรียนและปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 2,920,000 บาท 
 220.  คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 13,026,000 บาท 
 221.  คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
และชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน และการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 
789,200 บาท 
 222.  คาใชจายโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแล
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.  คาใชจายเก่ียวกับโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 
1,876,000 บาท 
 226.  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ ในการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯและผูปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมฯ จํานวน 
249,200 บาท 
 227.  คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาดวย 
ระบบทางไกล จํานวน 217,600 บาท 
 228.  คาใชจายในการจัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงดวยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู 
สะเต็มศึกษา จํานวน 950,950 บาท 
 229.  คาใชจายในการดําเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 10,644,500 บาท 
 230.  คาใชจายสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการจัดการ 
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 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกกลุมสถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีพิเศษ 
จํานวน 780,500 บาท 
 235.  คาใชจายในการเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพดานการวัดและ 
ประเมินผลใหแกสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย จํานวน  
1,179,900 บาท 
 236.  คาใชจายในการดําเนินการทดสอบความสามารถในการอานของผูเรียนระดับชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ปการศึกษา 2561 จํานวน 25,356,528 บาท 
 237.  คาใชจายในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการสรางเครื่องมือ 
ประเมินสมรรถนะผูเรียน จาํนวน 656,700 บาท 
 238.  คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมชี้แจงศูนยสอบในการจัดทําแผนการทดสอบความ 
สามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ จํานวน 1,078,600 บาท 
 239.  คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือวัดสมรรถนะการรูตามแนว
ทางการประเมิน PISA 2021 เพ่ือบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 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.  คาใชจายในการเขารวมประชุมปฏิบัติการเพ่ือประสานแผนการบูรณาการความรวมมือ 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือขายสถานศึกษา จํานวน 402,480 บาท 
 243.  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ในการเขารวมประชุมปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิม 
ขีดความสามารถสถานศึกษานํารองตนแบบการประกันคุณภาพระดับหองเรียน จํานวน 687,800 บาท 
 244.  คาใชจายในการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือขายสถานศึกษา จํานวน 11,120,000 บาท 
 245.  คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
ตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2,230,100 บาท 
 246.  คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย จํานวน 
5,848,000 บาท 
 247.  คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการเดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอน โครงการ 
สือ่การสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน 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 เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจและเตรียมรับ 
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 นักเรียนและโรงเรยีน จํานวน  
1,430,000 บาท 
 255.  คาใชจายโครงการดําเนินงานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการการมัธยมศึกษา
จังหวัด จํานวน 9,777,680 บาท 
 256.  คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมโรงเรียนและชุมชนบน         
พ้ืนท่ีเกาะ 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.  คาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
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 


