
 ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลผลิตยอยของหนวยงาน จําแนกเปน         
เด็กนักเรียน 6 ประเภท โดยกําหนดใหครอบคลุมเด็กนักเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนา          
สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซ่ึงผลผลิตยอยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย
ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเด็กพิการ
ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเด็ก                      
ผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ (ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร) นอกเหนือจากคาใชจายท่ี
เปนตนทุนของผลผลิตยอยท้ัง 6 ผลผลิตแลว ยังมีโครงการตามนโยบาย (Flagship) อีก 13 โครงการ ซ่ึงจะทํา
การปนท้ัง 13  โครงการไปสูผลผลิตท้ัง 6 ผลผลิต ตามวัตถุประสงคการต้ังงบประมาณท้ัง 13  โครงการ      
เพ่ือเปนการสนับสนุนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   จากตารางการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตยอย (ตารางท่ี 8) พบวา ตนทุนรวมของผลผลิตท้ัง           
6 ผลผลิต ไดแก ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ         
เด็กผูมีความสามารถพิเศษ  พบวาตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึน/ลดลงไมเกินกวารอยละ 20  มีจํานวน 4 ผลผลิตยอย 
ไดแก ผลผลิตผูจบกอนประถมศึกษา  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษา          
ตอนปลาย และผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ  คิดเปนรอยละ 11.30 , 0.39 ,  
4.55 และ 4.54  ตามลําดับ  สวนอีก 2 ผลผลิตยอย มีตนทุนตอหนวยเพ่ิมข้ึนเกินกวารอยละ 20  ซ่ึงไดแก                  
ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพและผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1. ผลผลิตผูจบกอนประถมศึกษา มีตนทุนรวมลดลงรอยละ  2.82  แตดวยจํานวนนักเรียน 
ท่ีเปนตัวหารในปงบประมาณ 2562  เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 85,942  คน คิดเปนเพ่ิมข้ึน         
รอยละ 9.56  เม่ือตัวหารเพ่ิมข้ึนมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงนอยกวา มีผลทําใหตนทุนตอหนวยของผลผลิต                   
ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษาลดลงรอยละ  11.30  
  2.  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ มีตนทุนรวมลดลง  2.77  แตดวยจํานวนนักเรียน 
ท่ีเปนตัวหารในป 2562 ลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน  119,231 คน คิดเปนลดลงรอยละ 2.39 
เม่ือตัวหารลดลงนอยกวาตนทุนรวมท่ีลดลงมากกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
ลดลงรอยละ 0.39 
  3.  ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ตนทุนรวมลดลงรอยละ  1.25  และ 
จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเปนตัวหารลดลง จํานวน 58,060  คน คิดเปนลดลงรอยละ 5.54 
เม่ือตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงนอยกวา มีผลทําใหตนทุนตอหนวยของผลผลิตผูจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมข้ึนรอยละ  4.55 

4.  ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ ตนทุนรวมลดลง           
รอยละ 2.29   แตดวยจํานวนเด็กพิการปงบประมาณ 2562 ลดลง จํานวน 17,722 คน คิดเปนลดลงรอยละ 
39.42  เนื่องจากมีอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับบิดามารดามีความรูมากข้ึนสงผลใหเด็กท่ีเกิดมาไมพิการ 
เม่ือจํานวนนักเรียนท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ีลดลงนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุนตอหนวยผลผลิต
เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ เพ่ิมข้ึนรอยละ 61.29   
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5.  ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.78         
แตดวยจํานวนเด็กดอยโอกาสปงบประมาณ 2562 ลดลง 8,584 คน คิดเปนลดลงรอยละ  19.28  เนื่องจาก 
สพฐ. มีโครงการเรียนฟรี 15 ป ทําใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนตนยายไปอยูโรงเรียน
ปกติเพ่ิมข้ึน เม่ือจํานวนนักเรียนท่ีเปนตัวหารลดลงมากกวาตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึนนอยกวา จึงมีผลทําใหตนทุน 
ตอหนวยผลผลิตเด็กดอยโอกาสเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.85 

6. ผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ  มีตนทุนรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 
4.54 แตดวยจํานวนเด็กผูมีความสามารถพิเศษปงบประมาณ 2562  มีจํานวน 8,640 คน  ซ่ึงเทากับปงบประมาณ 
2561  เม่ือจํานวนเด็กผูมีความสามารถพิเศษท่ีเปนตัวหารมีจํานวนเทาเดิมแตตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน จึงมีผลทําให
ตนทุนตอหนวยผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.54 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยสูสากลภายในป 2563 บนพ้ืนฐานของความเปนไทยรวมท้ัง         
ลดชองวางของคุณภาพ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น จึงเนนผู เรียนในทุกระดับชั้นเปนสําคัญ 
งบประมาณสวนใหญจึงจัดสรรลงสูสถานศึกษาท่ีเปนหนวยงานท่ีจะเปนผูพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัย และมีคุณภาพและมาตรฐานตามระดับสากล
ฐานของความเปนไทย โดยคาใชจายสวนใหญจะนําไปใชจายตามผลผลิตยอย ดังนี้ 

1.  ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา   
 1.1  คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  จํานวน 660,000 บาท  
 1.2 คาเชาบริหารอินเตอรเน็ต จํานวน 15,000,000  บาท  
 1.3 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาบริหารจัดการโรงเรียน จํานวน 
54,900,000  บาท  
 1.4 คาใชจายในการเดินเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําเครือขายทองถ่ิน จํานวน            
683,900 บาท  
 1.5 คาใชจายในการดําเนินการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย จํานวน               
33,428,200 บาท  
 1.6 คาใชจายในการนํารองการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัย 
จํานวน 649,000  บาท  
 1.7 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 7,482,400  บาท  
 1.8 คาจัดนิทรรศการ “ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  จํานวน 399,500 บาท  
 1.9 คาใชจายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน  3,378,700  บาท 

2.  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
 2.1 คาใชจายในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  1,601,000 บาท  
 2.2 คาเชาบริการอินเตอรเน็ตประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 152,362,150  บาท  
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 2.3 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. และเงินสมทบประกันสังคม (6 เดือน) จํานวน 
42,014,700  บาท 
 2.4 คาใชจายในการติดตั้งปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตระบบไฟฟา จํานวน 472,000  บาท  
 2.5 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัดตามภาระงาน  จํานวน 73,200,000  บาท  
 2.6 คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 270,455,500  บาท  
 2.7 คาอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาใหโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน          
9,192,000 บาท  
 2.8 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ จํานวน            
6,482,700 บาท  
 2.9 คาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนักการภารโรง โครงการคืนครูใหนักเรียน จํานวน 
5,872,500  บาท  
 2.10 คาตอบแทนครูสาขาขาดแคลนตามโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม จํานวน 21,829,500  บาท  
 2.11 คาตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามรายชั่วโมงใหแกโรงเรียนท่ีมีการสอนวิชาอิสลามศึกษา จํานวน 
29,000,000 บาท  
 2.12 คาใชจายในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา จํานวน 439,000  บาท  
 2.13 คาจางนักการภารโรง จํานวน 4,610 อัตรา และเงินสมทบประกันสังคมรอยละ 5 (3 เดือน) 
จํานวน 123,437,900 บาท  
 2.14 คาใชจายในการเดินทางของ ตสน. สพท. เขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การตรวจสอบภายใน กรุงเทพฯ จํานวน 782,600  บาท  
 2.15 คาจางนักการภารโรง จํานวน 1,800 อัตรา จํานวน 99,168,300  บาท  
 2.16 คาใชจายโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได จํานวน 3,400,000  บาท  
 2.17 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน  คาสาธารณูปโภคและคาบริหารจัดการโรงเรียน  จํานวน 
219,600,000 บาท  
 2.18 คาตอบแทนครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต จํานวน            
598,468,500 บาท 
 2.19 คาตอบแทนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 2,457 อัตรา จํานวน               
204,781,500  บาท  
 2.20 คาเชาอินเตอรเน็ต จํานวน 6 เดือน  จํานวน 333,165,000  บาท 
 2.21 คาอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาใหโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ จํานวน         
3,780,000 บาท  
 2.22 คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ จํานวน           
8,410,500 บาท  
 2.23 คาใชจายในการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน            
4,000,000 บาท  
 2.24 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 21,000,000 บาท  
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 2.25 คาใชจายในการเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
จํานวน 4,000,000 บาท  
 2.26 คาจางบุคลากรปฏิบัติงานของ สพท. ท่ีประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร พรอมเงินสมทบ
ประกันสังคม 5 % จํานวน 32,910,768 บาท  
 2.28 คาเชาท่ีดินใหกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
จํานวน 5,429,738 บาท  
 2.29  คาเชาท่ีดินใหสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จํานวน  541,070  บาท  
 
3.  ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3.1  คาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน              
12,526,200  บาท   
 3.2 คาใชจายในการพัฒนาครูหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูไทยกาวไกลยุคดิจิทัล” เพ่ือการ
เรียนรู” จํานวน  3,570,000  บาท  
 3.3 คาใชจายในการบริหารจัดการประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจการดําเนินโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมแบบสื่อสาร 2 ทาง จํานวน 1,200,300  บาท 
 3.3 คาใชจายในการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลและคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 
1,323,600  บาท  
 3.4 คาใชจายในการฝกซอมและแขงขันกีฬาวอลเลยบอล “ ซีเล็ค” จํานวน 712,540  บาท  
 3.5 คาอาหารนักเรียนโครงการหองเรียนกีฬา รวมคาชุดกีฬา  คารองเทาแขงขัน  คาวัสดุกีฬา        
คาสาธารณูปโภคและคาประชาสัมพันธ จํานวน 25,397,972  บาท  
 3.6 คาใชจายในการจัดหาวัสดุ เพ่ือใชในโครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต  จํานวน 781,645 บาท 
 3.7 คาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน              
5,686,200  บาท   
 3.8 คาใชจายในการเดินทางเขารวมงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 
8,808,000   บาท  
 3.9 คาใชจายในการฝกซอมกีฬาของนักเรียนสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 683,600  บาท 
 3.10 คาใชจายในการเก็บตัวและฝกซอมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง  จํานวน 356,600  บาท 
 3.11. คาใชจายในการตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือใหเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 698,200  บาท  
 3.12 คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกายและบุคลิก
ภาคผูเรียน จํานวน 500,000  บาท                                   
 3.13 คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟาและคาเชาหมอแปลงไฟฟา   จํานวน  475,577  บาท  
 3.14 คาใชจายในการขยายเขตปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและประปา จํานวน                 
3,264,195  บาท 

3.15 คาซอมแซมติดตั้งเดินสายไฟและอุปกรณไฟฟา จํานวน  1,990,000  บาท 
 3.16  คาเชาบริการอินเตอรเน็ต   6 เดือน จํานวน   48,915,000   บาท 
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 3.17 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภคและคาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน 
จํานวน  105,000,000  บาท  
 3.18 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน  11,400,000   บาท  
 3.19 คาใชจายในการดําเนินการหองเรียนกีฬา จํานวน 51,108,779 บาท 
 3.20 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา จํานวน  9,183,525  บาท  
 3.21 คาซอมแซมติดตั้งเดินสายไฟและอุปกรณไฟฟา จํานวน 2,389,635  บาท  
   
4.  ผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
  4.1  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  คาบํารุงรักษาลิฟทและคาใชสอยในการเตรียมการ              
รับเสด็จ  จํานวน 1,799,680  บาท 
 4.2  คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน 
จํานวน 469,500 บาท  
 4.3  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 30,085,000 บาท  
 4.4  คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,932,400  บาท  
 4.5 คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 17,902,500  บาท  
 4.6  คาใชสอยในการซอมแซมอาคารท่ีไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จํานวน 1,473,800  บาท  
 4.7  คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน 
จํานวน  2,457,000 บาท  
 4.8  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภาคเรียน 2/2561  จํานวน 441,000  บาท  

4.9  คาสาธารณูปโภค ตั้งแต 1 เม.ย. ถึง 30 กย.62 จํานวน 15,536,960 บาท  
4.10  คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน 2,593,624 บาท  
4.11  คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการดําเนินการคนหาเด็กพิการในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จํานวน 16,994,450  บาท 
 4.12  คาใชจายในการบริหารจัดการตามภารกิจศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 15,916,400 บาท  
 4.13  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 1,808,650 บาท  
 4.14  เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําและไปกลับ และอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนประจํา 
จํานวน 48,595,410  บาท  
  4.15 คาอาหารนอกเวลา คาจางเหมาบริการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง คาซอมแซม
ครุภัณฑ จํานวน 15,941,100  บาท  
 4.16  คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพัก พาหนะในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการคนหาเด็กพิการ 
จํานวน 15,017,450  บาท  
 4.17 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการและเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 18,156,600 บาท  

4.18 คาใชสอยในการเปลี่ยนหมอแปลงไฟฟา และขยายเขตไฟฟา จํานวน  931,702 บาท  
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5.  ผลผลิตเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5.1  คาจางครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน  จํานวน 
34,422,900  บาท  
 5.2  คาตอบแทนครู ผูสอนหลักสูตรศาสนาอิสลาม ภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน 4,632,000 บาท  
 5.3  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 36,267,200  บาท 
 5.4  คาครูอัตราจางพรอมเงินสมทบประกันสังคมและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนใต จํานวน 22,953,000  บาท  
 5.5 คาติดตั้ง หมอแปลงและเพ่ิมขนาดแรงดันไฟฟา และคาดูแลบํารุงระบบไฟฟาท่ีชํารุดจากการใช
งาน จํานวน 931,702  บาท 
 5.6 คาตอบแทนครูผูสอนศาสนาอิสลาม ภาค 1/2562 จํานวน 4,368,000  บาท  
 5.7 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,635,700  บาท  
 5.8 คาซอมแซมอาคารท่ีไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและซอมแซมระบบไฟฟาท่ีชํารุดใชการ  
มานาน จํานวน 3,658,135  บาท  
 5.9  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบการจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน               
1,084,000  บาท  
 5.10 คาใชสอยในการขุดลอกสระน้ําของโรงเรียน จํานวน 332,000  บาท  

6. ผลผลิตเด็กผูมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
 6.1 คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของผูชวยท่ีเขารวมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผูชวยโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  1,511,700  บาท  
           6.2 คาใชจายในการไปตางประเทศชั่วคราวรวมประชุมและศึกษาดูงาน International Association 
of teachers of English as a Foreign Language จํานวน 147,600  บาท  
 6.3 คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจําเขตตรวจ
ราชการสวนกลางและเขตตรวจราชการท่ี 1-18 จํานวน 3,000,000  บาท  
 6.4 คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของผูชวยท่ีเขารวมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผูชวยโครงการผลิต
ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  757,200   บาท  
 6.5 คาใชจายในการไปตางประเทศชั่วคราวรวมประชุมและศึกษาดูงาน International Association 
of teachers of English as a Foreign Language จํานวน  849,700  บาท  
 6.6 คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจําเขตตรวจ
ราชการสวนกลางและเขตตรวจราชการท่ี 1-18 จํานวน  800,000  บาท 
 6.7   คาใชจายเปดลานกีฬาเพ่ือประชาชน จํานวน 270,000  บาท  
 6.8  คาใชจายในการจัดงานรับฟงนโยบายและพิธีเปดสนามกีฬาใหประชาชนออกกําลังกาย 
จํานวน 100,000  บาท  
 6.9   คาจางบุคลากรสนับสุนนกีฬาและคาพัฒนาผูฝกสอนกีฬา จํานวน 3,500,400 บาท  
 6.10 คาใชจายโครงการเปดลานกีฬาประชาชน จํานวน 350,000  บาท  
 6.11 คาซอมแซมสนามวอลเลยบอลและซอมแซมระบบไฟฟาโรงเรียน จํานวน 474,000  บาท  
 6.12 คาอาหาร  คาชุดกีฬา คารองเทาแขงขัน  คาวัสดุเวชภัณฑ คาสาธารณูปโภคสําหรับนักเรียน       
เขาใหม  จํานวน 1,240,696  บาท  


