
ตารางท่ี 11 รายงานเปรียบเทียบตนทุนทางตรงตามศูนยตนทุน แยกตามประเภทคาใชจายและลักษณะ
ของตนทุน (คงท่ี/ผันแปร) 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย สํานักตาง ๆ 
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยในสวนกลางมี 12 สํานัก  12 ศูนยตนทุน 
และมีสํานัก/ศูนยท่ีตั้งข้ึนโดยไมไดถูกกําหนดในโครงสรางอีก 8 สํานัก ไดแก สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  
สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา          
ตอนปลาย  สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา           
ภาคบังคับ  ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือนักเรียน หนวยศึกษานิเทศก โดยท้ัง 8 สํานักจะใชศูนยตนทุน
เดียวกันกับสํานักท่ีแยกออกมา แตจะใชรหัสกิจกรรมยอยเปนตัวกําหนดวาเปนสํานักใดเพ่ือมิใหซํ้าซอน           
อาทิเชน สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มิใชสํานักตามโครงสราง จะอยูภายใตสํานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชรหัสศูนยตนทุนเดียวกันคือ 2000400005 แตจะแบงรหัสกิจกรรม
ยอยของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายคือ 116 , สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) 
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) หนวยศึกษานิเทศก (ศน.) ซ่ึงท้ัง 3 สํานักจะอยู
ภายใตสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2000400012) แตจะมีรหัสกิจกรรมยอยท่ีจะเปนตัวกําหนด 
เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอนเม่ือเกิดการใชจายเงินข้ึน ท่ีจะนํามาคํานวณตนทุนตอหนวยกิจกรรมยอยเชนกัน 
 สําหรับหนวยงานในภูมิภาคประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 แหง 
(183 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนภายใตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (183 ศูนยตนทุน) , 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนภายใตสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 แหง (43 ศูนยตนทุน),           
ศูนยการศึกษาพิเศษ 76 แหง (77 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนราชประชานุเคราะห/ศึกษาสงเคราะห 49 แหง            
(50 ศูนยตนทุน) และโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 153 แหง (153 ศูนยตนทุน) รวม           
ศูนยตนทุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังสิ้น 773 ศูนยตนทุน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานท่ีใหบริการทางการศึกษามีภารกิจ
เก่ียวกับการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู
และทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสมเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงข้ึนไป และการดํารงชีวิตในอนาคต 
โดยกําหนดกรอบแนวคิดวา การศึกษาจะตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ ผลผลิตของการศึกษาจะตอง
นําไปสูการเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตท่ีมีความเปนไทยมีความรูความสามารถมีศักยภาพเพียงพอท่ี          
จะกาวสูความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมท้ังในเมืองและชนบท ดังนั้น ผลผลิตหลักของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือนักเรียน โดยไดกําหนดศูนยตนทุนหลักจะเปนสถานศึกษาท่ีใหบริการนักเรียนโดยตรง
เปนศูนยตนทุนหลักซ่ึงมี 584 ศูนยตนทุน สําหรับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานไดแก สํานักตาง ๆ           
ในสวนกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จะเปน
หนวยท่ีสนับสนุนสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  จะกําหนดใหเปนศูนยตนทุนสนับสนุน          
ซ่ึงมี 237 ศูนยตนทุน โดยคาใชจายสวนใหญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะเปนคาใชจาย
ท่ีสามารถระบุผูใชงานไดโดยตรง และเปนตนทุนคงท่ี สวนตนทุนผันแปร 
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ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของกิจกรรมหรือผลผลิตจะมีเพียงเงินอุดหนุนท่ีจัดใหแกนักเรียนแตละระดับ
ในแตละปการศึกษา ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงตามจํานวนนักเรียนและมีการเปลี่ยนแปลงคาใชจายรายหัว           
ตามภาวะเศรษฐกิจ สําหรับคาใชจายดานการฝกอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมของแตละสํานัก                    
ท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการใหทุกหนวยงานในสังกัดไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ศูนยตนทุนหลัก  ประกอบดวย  โรงเรียนภายใตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต                 
(183 ศูนยตนทุน) , โรงเรียนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 แหง (42 ศูนยตนทุน) , 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 แหง (43 ศูนยตนทุน) , ศูนยการศึกษาพิเศษ 76 แหง (77 ศูนยตนทุน) , โรงเรียน         
ราชประชานุเคราะห/ศึกษาสงเคราะห 49 แหง (50 ศูนยตนทุน) และโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา 157 แหง (157 ศูนยตนทุน)  
 
ศูนยตนทุนสนับสนุน   ประกอบดวย  20 สํานักในสวนกลาง (สํานักตามโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 
12 สํานัก และสํานัก/ศูนยท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการบริหารจัดการตามภารกิจและนโยบาย 8 หนวยงาน)  สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต 

  จากตารางการเปรียบเทียบตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรปงบประมาณ 2561 และ
ปงบประมาณ 2562 ในภาพรวม พบวา ตนทุนคงท่ีปงบประมาณ 2562  ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน   
5,411,436,006.72  บาท (ปงบประมาณ 2562 ตนทุนคงท่ี จํานวน 258,089,013,572.31 บาท ปงบประมาณ 
2561 ตนทุนคงท่ี จํานวน 263,500,449,579.03 บาท) คิดเปนลดลงรอยละ 2.05 สวนตนทุนผันแปร
ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,544,410,897.15  บาท (ปงบประมาณ 2562 
ตนทุนผันแปร จํานวน  38,252,783,586.01 บาท  ปงบประมาณ 2561 ตนทุนผันแปร จํานวน 
39,797,194,483.16 บาท) คิดเปนลดลงรอยละ 3.88  โดยไดวิเคราะหถึงสาเหตุการลดลงของตนทุนคงท่ี และ
ตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน ดังนี้ 
 
 

วิเคราะหคาใชจายภาพรวมของศูนยตนทุนคงท่ี และศูนยตนทุนสนับสนุน 
 

ตนทุนคงท่ี :  เม่ือเปรียบเทียบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ 2562 กับปงบประมาณ 2561 พบวา ตนทุนคงท่ี
ของศูนยตนทุนหลัก ปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  4,273,539,741.36  บาท  
(ปงบประมาณ 2562 จํานวน 238,817,515,400.73  บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 243,091,055,142.09  บาท) 
คิดเปนลดลงรอยละ  1.76  โดยงบประมาณสวนใหญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
จะจัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีหนาท่ีจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน ซ่ึงเปนผลผลิตหลักของหนวยงาน ไดมี
การพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามศักยภาพอยาง            
เทาเทียมกัน และเพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหสูงข้ึนไดมาตรฐาน ทัดเทียมอารยประเทศ และเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยวิเคราะหคาใชจายไดดังนี้ 
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คาใชจายบุคลากร : ในภาพรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  5,089,142,493.94  บาท 
(ปงบประมาณ 2562 จํานวน 232,462,327,182.66 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 237,551,469,676.60 บาท)  
คิดเปนลดลงรอยละ 2.14  เนื่องจากมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะและคาตอบแทนรายเดือนกอนปงบประมาณ 2561  ซ่ึงตกคางไมไดเบิกจาย  จึงนํามา
เบิกจายในปงบประมาณ 2561  จึงสงผลใหคาใชจายบุคลากรในปงบประมาณ 2561 สูงกวาปงบประมาณ 2562 
 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค :   ในภาพรวมของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน 
คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2562 มีการใชจายลดลงกวาปงบประมาณ 
2561จํานวน  233,323,065.85 บาท  คิดเปนลดลงรอยละ 1.26  (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 18,299,834,825.89  
บาทปงบประมาณ 2561 จํานวน 18,533,157,891.74 บาท)  ซ่ึงคาใชจายท่ีลดลงจะเปนของศูนยตนทุนสนับสนุน 
คิดเปนลดลงรอยละ 12.39  ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาและสํานักในสวนกลาง จํานวน 12 สํานัก      
 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย :   ในภาพรวมปงบประมาณ 2562 ลดลงกวาปงบประมาณ 2561 จํานวน  
88,970,446.93 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 1.20  (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 7,326,851,563.76 บาท
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 7,415,822,010.69 บาท) สาเหตุท่ีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายลดลงเกิดจาก
การไดมาซ่ึงครุภัณฑและสิ่งกอสราง ซ่ึงเปนทรัพยสินของสวนราชการท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางลดลง   

 
คาใชจายเดินทาง :  ในภาพรวมของศูนยตนทุนหลักและศูนยตนทุนสนับสนุน ปงบประมาณ 2562 ลดลงกวา
ปงบประมาณ 2561 จํานวน  427,080,431.62  บาท คิดเปนลดลงรอยละ 34.94 (ปงบประมาณ 2562 
จํานวน  795,273797.16 บาท  ปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,222,354,228.78) คาใชจายเดินทางท่ีลดลง
เปนท้ังของศูนยตนทุนหลักและตนทุนสนับสนุน  ซ่ึงเปนคาใชจายของโรงเรียนประเภทตาง ๆ ท้ังโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ศูนยการศึกษาพิเศษ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสํานักในสวนกลาง 
จํานวน  12 สํานัก 
 
คาใชจายอ่ืน :  ในภาพรวมปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนจากป 2561 จํานวน 43,154,729.29  บาท คิดเปน
เพ่ิมข้ึนรอยละ  4.54  (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 992,890,471.41  บาท ปงบประมาณ 2561  จํานวน 
949,735,742.12  บาท) ซ่ึงคาใชจายอ่ืน เปนคาใชจายประเภท คาใชจายสวัสดิการสังคม คาจําหนายจากการ
ขายสินทรัพย และอ่ืน ๆ 
 
ตนทุนผันแปร : ในภาพรวมตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนหลักปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561  

จํานวน 462,604,640.33 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.63  (ปงบประมาณ 2562 จํานวน 28,859,920,936.56  บาท
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 28,397,316,296.23 บาท) สวนตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนสนับสนุนป 2562 
ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,007,015,537.48 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 17.61 (ปงบประมาณ 
2562  จํานวน 9,392,862,649.45 บาท ปงบประมาณ 2561 จํานวน 11,399,878,186.93 บาท)  
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ตนทุนผันแปรของศูนยตนทุนสนับสนุน     มีการใชจายเงินอุดหนุนของ ปงบประมาณ 2562 เพ่ิมข้ึนจาก
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 131,741,906.66 บาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.38  โดยสวนใหญนําไปใชจาย 
เปนทุนการศึกษาเพ่ือใหรับการศึกษาสูงข้ึน  ไดแก  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   ทุนการศึกษาโครงการ           
สานผันการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต  ทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

คาใชจายดานฝกอบรม : ศูนยตนทุนสนับสนุนมีคาใชจายดานฝกอบรม ปงบประมาณ 2562 ลดลงกวา
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 230,457,500.41 บาท คิดเปนลดลงรอยละ 14.57  (ปงบประมาณ 2562 
จํานวน 1,351,636,805.34 บาทปงบประมาณ 2561 จํานวน 1,582,094,305.75 บาท)  ซ่ึงเปนคาใชจายท่ี
เกิดจากคาใชจายดานฝกอบรมของศูนยตนทุนสนับสนุนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต และของ
สํานักตาง ๆ ในสวนกลาง ซ่ึงยังมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรู เพ่ือนํามาพัฒนางาน           
พัฒนาคน ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


