
การทบทวนบทบาทภารกิจ                  
เพื่อก าหนดกิจกรรมย่อย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ ศธภ. และ ศธจ.



ที่มา : กรมบัญชีกลางก าหนดให้ทุกสว่นราชการส่งขอ้มูลกิจกรรมย่อย 
ให้กรมบัญชีกลางสร้างรหัสในระบบ GFMIS ทุกๆต้นปี งปม.

การน าไปใช้ : บันทึก PO และ บันทึกเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS
: ประกอบการจัดท าบัญชีต้นทุนผลผลิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



วิธีด าเนินงาน
1. ก าหนดกิจกรรมย่อยภายใต้ ภารกิจ อ านาจหน้าที่

ที่กฎหมายก าหนด
2. สป. ส่งไฟล์ข้อมูลก าหนดรหัสกิจกรรมย่อยส่ง บก. ผูกกับรหัส

กิจกรรมหลักที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายหน่วยเบิกจ่าย  
3. หลังจากสร้างรหัสกิจกรรมย่อยส่ง บก. แล้วหากได้รับ

จัดสรร งปม. ที่มีรหัสกิจกรรมหลักใหม่เพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้
ผูกรหัสกิจกรรมย่อยไว้ในระบบ เมื่อด าเนินการสร้าง PO
หรือเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ไม่ต้องระบุรหัสกิจกรรมย่อย



อ านาจหน้าท่ีของ ศธภ.

ข้อ 5 ให้มี ศธภ. 18 ภาค สังกัด สป.ศธ.  ตามบัญชีที่ รมว.ศธ. ก าหนดเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของ ศธ. ในระดับพื้นที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด
โดยการ... และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศกึษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนา  
ด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชมุชนในแต่ละพื้นที่

2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นทีร่ับผดิชอบเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย  
และพัฒนา



3. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการจังหวัดในพืน้ที่รบัผิดชอบ

4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย                                  
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพืน้ที่รบัผิดชอบ

5. ประสานการบรหิารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชนส์ุข                   
ของประชาชนเป็นหลัก

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งหรือ                          
ที่รับมอบหมาย



อ านาจหน้าทีข่อง ศธจ.

ตามค าสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ข้อ 11 ให้มี ศธจ. สังกัด สป.ศธ. เพื่อปฏิบัติภารกิจของ ศธ. 
เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของสว่นราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้

1. งานธุรการ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการต่างๆ

2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ

3. สั่งการก ากับดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศกึษา                     
ในสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ

4. จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา



5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพือ่คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ

6. ด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

7. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ
แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทกุประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา

8. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
ส่วนราชการหรือหนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ



9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา                  
เพื่อการศึกษา

10. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน

11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆในจังหวัด



การเลือกพิจารณาก าหนดกิจกรรมย่อย ของ ศธภ. และ ศธจ.

1. พิจารณาจากการที่ก าหนดภารกิจไว้แบบกว้าง ตามค าสั่ง คสช.

หากเลือกพิจารณาตามเกณฑ์ข้อนี้ ขอก าหนดกิจกรรมย่อยเพียงแห่งละ 1 กิจกรรม

 กิจกรรมย่อยของ ศธภ. คือ กิจกรรมขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด

 กิจกรรมย่อยของ ศธจ. คือ กิจกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา



2. พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ ตามค าสั่ง คสช.

หากเลือกพิจารณาตามเกณฑ์ข้อนี้ แต่ละหน่วยเบิกจ่ายต้องก าหนดกิจกรรมย่อย
แห่งละประมาณ 3 กิจกรรมขึ้นไป เพื่อให้ครอบคลุมกับอ านาจหนา้ที่ 

กิจกรรมย่อยของ ศธภ. ตัวอย่างเช่น กิจกรรมก าหนดยุทธศาสตร์ กิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัด กิจกรรมก ากับ ดูแลและประเมินผล เป็นต้น

กิจกรรมย่อยของ ศธจ. ตัวอย่างเช่น กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา กิจกรรมธุรการ 
กศจ. กิจกรรมจัดระบบส่งเสริมและประสานเครอืข่าย เป็นต้น

การเลือกพิจารณาก าหนดกิจกรรมย่อย ของ ศธภ. และ ศธจ. (ต่อ)



แบบฟอร์มการก าหนดกิจกรรมย่อยที่กรมบัญชีกลางก าหนด

รหสักิจกรรมย่อย ช่ือกิจกรรมย่อย ค ำอธิบำย หน่วยนบั หน่วยงำน

กิจกรรมขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับ
ภาคและจังหวัด

………. ศธภ.1-18

กิจกรรมการบริหาร
และการจัดการศึกษา

………. ศธจ.77 แห่ง

ตัวอย่าง LINK

กิจกรรมย่อย สป.เดิม.xls


ตัวอย่างการเชื่อมโยงการน าข้อมูลกิจกรรมย่อยไป                 
จัดท าบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560



ศูนย์ต้นทุน สัดส่วน 1 กิจกรรมย่อย สัดส่วน 2 ผลผลิตย่อย สัดส่วน 3 กิจกรรมหลัก ผลผลิตหลัก

ต้นทุนหลัก

ส ำนัก
ควำมสัมพันธ์
ต่ำงประเทศ

2000200008
กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 100%

ปริมำณ/หน่วยนับ 19 ครั้ง

กำรบริหำรจัดกำร
โครงกำร

1 อ ำเภอ 1 ทุน
100% โครงกำร

หนึ่งอ ำเภอ
หนึ่งทุน

โครงกำรที่ 2

โครงกำร
หนึ่งอ ำเภอ

หนึ่งทุน

19.19 %

ปริมำณ/หน่วยนับ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การปันส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยพร้อมปริมาณและหน่วยนับ

และการปันส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละผลผลิตย่อยเข้าสู่กิจกรรมหลักและผลผลติหลัก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำรเตรียมควำมพร้อมสูป่ระชำคมอำเซียน 100%

ปริมำณ/หน่วยนับ 15 ครั้ง

15.15 %

19 ครั้ง.

กำรเตรียมควำม
พร้อมสู่ประชำคม

อำเซียน

โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมสู่
ประชำคม
อำเซียน

กำรเตรียมควำม
พร้อม

ปริมำณ/หน่วยนับ

100%

15 ครั้ง

4

5



ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การปันส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อยพร้อมปริมาณและหน่วยนับ

และการปันส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละผลผลิตย่อยเข้าสู่กิจกรรมหลักและผลผลติหลัก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ต้นทุนหลัก

ส ำนักกำรลูกเสือ
ยุวกำชำด และ
กิจกำรนักเรียน
2000200007

ศูนย์ต้นทุน สัดส่วน 1 กิจกรรมย่อย สัดส่วน 2

พัฒนำและวิจัยงำนด้ำนวิชำกำร 100%

ปริมำณ/หน่วยนับ 15 เรื่อง

ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
กำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้

99.26%

ปริมำณ/หน่วยนับ 88,513 คน

ผลผลิตย่อย สัดส่วน 3

ลูกเสือ
ยุวกำชำด
และกิจกำร
นักเรียน

กิจกรรมหลัก

ผลผลิตที่ 3

ผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมและ

พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม

ผลผลิตหลัก

100%

3.26%

96.74%

ปริมำณ/หน่วยนับ 88,513 คน

กำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกำชำด

100%

สนับสนุน
เทคโนโลยี

เพื่อ
กิจกรรม
ลูกเสือ

ผลผลิตที่ 3

ผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมและ

พัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม

0.74%

ปริมำณ/หน่วยนับ 1 แห่ง

สนับสนุน
เทคโนโลยีเพื่อ
กิจกรรมลูกเสือ

100%


