


XXXXF1814213 1502 XXXX F150230011 การติดตามวิเคราะห์ประเมินข่าว

XXXXF1814214 1502 XXXX F150230011 สร้าง/ขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

XXXXF1815210 1502 XXXX F150230011 การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

XXXXF1815211 1502 XXXX F150230011 การเจรจาและประชุมนานาชาติ

XXXXF1815212 1502 XXXX F150230011 การประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนี

XXXXF1816208 1502 XXXX F150235018 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

XXXXF1817225 1502 XXXX F150275019 การพัฒนาประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผลงานของจังหวัด

XXXXF1817226 1502 XXXX F150275019 การพัฒนาความร่วมมือเอกชน

XXXXF1817227 1502 XXXX F150275019 การส่งเสริมบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

XXXXF1818215 1502 XXXX F150282003 นโยบายและแผนมหาดไทย

XXXXF1819202 1502 XXXX F150282003 การบริหารงานบุคคล

XXXXF1819203 1502 XXXX F150282003 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

XXXXF1819216 1502 XXXX F150282003 การร่างและพัฒนากฎหมายกระทรวงมหาดไทย

XXXXF1819217 1502 XXXX F150282003 การพัฒนาระบบบริหารราชการ

XXXXF1820205 1502 XXXX F150282003 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

XXXXF1820235 1502 XXXX F150282003 การสนับสนุนด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

XXXXF1821204 1502 XXXX F150282003 การตรวจสอบภายใน

XXXXF1821218 1502 XXXX F150282003 การตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

XXXXF1821219 1502 XXXX F150282003 การประมวลวิเคราะห์เร่ืองราวร้องทุกข์

XXXXF1822200 1502 XXXX F150282003 การดําเนินการด้านการเงินและบัญชี

XXXXF1822201 1502 XXXX F150282003 การจัดหาพัสดุ

XXXXF1822220 1502 XXXX F150282003 งานด้านสารบรรณกรม

XXXXF1822234 1502 XXXX F150282003 การสนับสนุนบริหารราชการทั่วไป

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1820 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1821 อํานวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1822 สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1823 อํานวยการและประสานงานรัฐมนตรี

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1814 พัฒนาประสิทธิภาพและการประสานงานข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน 

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1815 อํานวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศกิจการชายแดน และผู้อพยพ

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1816 ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1817 สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1818 นโยบายและแผนมหาดไทย

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1819 พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระบบงานและฐานความรู้

รหัสกิจกรรมย่อยสําหรับเงินในงบประมาณ ปี 2554  (ส่วนภูมิภาค)

รหัสกิจกรรมย่อย รหัสหน่วยงาน รหัสพ้ืนท่ี ผลผลิต ชื่อกิจกรรมย่อย  ปี  2554
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รหัสกิจกรรมย่อย รหัสหน่วยงาน รหัสพ้ืนท่ี ผลผลิต ชื่อกิจกรรมย่อย  ปี  2554

XXXXF1823221 1502 XXXX F150282003 การประสานงานรัฐมนตรี

XXXXF1823222 1502 XXXX F150282003 การประชุมและประสานงานรัฐสภา

XXXXF1824223 1502 XXXX F150282003 การประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย

XXXXF1824224 1502 XXXX F150282003 จัดเก็บข้อมูลข่าวสารในระบบจัดเก็บ

XXXXF1825228 1502 XXXX F150283005 การบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

XXXXF1825229 1502 XXXX F150283005 การจัดทํารายงานด้านบริหารบุคคลท้องถิ่นประจําปี

XXXXF1825230 1502 XXXX F150283005 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อปท.

XXXXF1825231 1502 XXXX F150283005 การเพิ่มประสิทธิภาพงานบุคคล อปท.

XXXXF1825232 1502 XXXX F150283005 การด้านการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.

XXXXF1825233 1502 XXXX F150283005 การศึกษาวิจัยปรับปรุงตําแหน่งใน อปท.

XXXXF1826206 1502 XXXX F150285012 การประสานงานจังหวัดชายแดนภาคใต้

XXXXF1826207 1502 XXXX F150285012 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีใต้

XXXXF1827209 1502 XXXX F150287015 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

15002ZA107 1502 XXXX

15002ZA108 1502 XXXX

15002ZA109 1502 XXXX

15002ZA110 1502 XXXX

15002ZA111 1502 XXXX

เงินฝากต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ด้านบูรณะทรัพย์สินของทางราชการ

เงินฝากที่เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ 

ด้านเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น/ส่วนราชการ

สําหรับการดําเนินงานเฉพาะกิจ

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1826 การสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1827 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี

รหัสกิจกรรมย่อยสําหรับเงินนอกงบประมาณ ปี 2554  (ส่วนภูมิภาค)

รหัสกิจกรรมย่อย รหัสหน่วยงาน รหัสพ้ืนท่ี ชื่อกิจกรรมย่อย ปี 2554

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1824 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

กิจกรรมหลัก : 15002XXXXF1825 เสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รหัสกิจกรรมยอย ชื่อกิจกรรมยอย คําอธิบายกิจกรรมยอย หนวยนับ ชื่อศูนยตนทุนที่รับผิดชอบ

200 การดําเนินการดานการเงินและบัญชี ตนทุนในการดําเนินงานทางการเงินและบัญชี (เชน การรับจาย จํานวนเอกสารรายการ กองคลังและสํานักงานจังหวัด 75 จังหวัด

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การติดตามและ

การรายงานดานการเงินและบัญชีรวมถึงการบริหารจัดการดาน

งบประมาณ)

201 การจัดหาพัสดุ ตนทุนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางวัสดุ/ครุภัณฑ จํานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง กองคลัง สป.และ สนจ.75 จังหวัด

ของหนวยงาน

202 การบริหารงานบุคคล ตนทุนในการบริหารงานบุคลากรของหนวยงาน จํานวนบุคลากร กองการเจาหนาที่

203 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตนทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน จํานวนชั่วโมง/คน/การฝกอบรม สถาบันดํารงราชานุภาพ

โดยจัดฝกอบรมขาราชการ/ปฐมนิเทศผูบริหาร

204 การตรวจสอบภายใน ตนทุนในการดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จํานวนวัน/คน/งานตรวจสอบ  หนวยงานตรวจสอบภายใน สป.มท.

ของหนวยงาน และ สํานักงานจังหวัด

205 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี ตนทุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

สารสนเทศและการสื่อสาร ซอมแซม/บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือระบบสื่อสาร/ระบบ

ระบบคอมพิวเตอร

206 การประสานงานจังหวัดชายแดนภาคใต ตนทุนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงาน จํานวนเรื่อง ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

207 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีใต ตนทุนเกี่ยวกับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จํานวนจังหวัด ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

ของจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)

208 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตนทุนที่เกี่ยวกับการสงเสริมโครงการ/กิจกรรมที่แสดง จํานวนกิจกรรม สํานักนโยบายและแผน/สํานักงานจังหวัด 75 จังหวัด

ความจงรักภักดีและประโยชนแกประชาชน

209 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตนทุนในการติดตามกํากับดูแล/ดําเนินงาน/จัดกิจกรรม จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ สํานักนโยบายและแผน มท. /

/เผยแพรประชาสัมพันธโครงการปองกันและแกไข ที่ติดตาม สํานักงานจังหวัด 75 จังหวัด

ปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่

แบบฟอรมรายงานกิจกรรมยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

รหัสหนวยงาน   15002     ชื่อหนวยงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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รหัสกิจกรรมยอย ชื่อกิจกรรมยอย คําอธิบายกิจกรรมยอย หนวยนับ ชื่อศูนยตนทุนที่รับผิดชอบ

แบบฟอรมรายงานกิจกรรมยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

รหัสหนวยงาน   15002     ชื่อหนวยงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

210 การสรางความสัมพันธกับตางประเทศ ตนทุนเกี่ยวกับการดําเนินการสรางความสัมพันธระดับทองถิ่น จํานวนจังหวัด กองการตางประเทศ

ของไทยกับประเทศเพื่อนบาน

211 การเจรจาและประชุมนานาชาติ ตนทุนในโครงการที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวง จํานวนครั้งของการเจรจาและ กองการตางประเทศ

มหาดไทยในการประสานการดําเนินงานระหวางหนวย ประชุม

งานภาครัฐของไทยกับองค/หนวยงานตางประเทศที่

เปนประโยนตอทางราชการ/เสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางประเทศ

212 การประสานนโยบายผูอพยพและหลบหนี ตนทุนในการประสานนโยบายผูอพยพและหลบหนี จํานวนเรื่อง กองการตางประเทศ

เขาเมือง

213 การติดตามวิเคราะหประเมินขาว ตนทุนในการติดตาม วิเคราะห ประเมินสถานการณ จํานวนรายงาน ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย(ศปก.)

และรายงานดานการขาว

214 สราง/ขยายเครือขายประชาชนดานการขาว ตนทุนในการสราง/ขยายเครือขายประชาชนดานการขาว จํานวนสมาชิกในเครือขาย ศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย(ศปก.)

215 นโยบายและแผนมหาดไทย ตนทุนใน 1. งานดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ สํานักนโยบายและแผน

2. งานดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น

3. ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย

216 การรางและพัฒนากฎหมายกระทรวงมหาดไทย ตนทุนในการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทํา จํานวนเรื่อง สํานักกฎหมาย

แผนพัฒนากฎหมาย/พิจารณารางกฎหมาย/จัดทําคูมือ

เกี่ยวกับกฎหมาย

217 การพัฒนาระบบบริหารราชการ ตนทุนในการประชุม/สัมนาชี้แจงรายละเอียดตาม ดาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.มท.

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป/การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ

218 การตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตนทุนในการตรวจราชการและติดตามประเมินผล จํานวนเรื่องที่ตรวจติดตาม สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

การบริหารราชการของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

2



รหัสกิจกรรมยอย ชื่อกิจกรรมยอย คําอธิบายกิจกรรมยอย หนวยนับ ชื่อศูนยตนทุนที่รับผิดชอบ

แบบฟอรมรายงานกิจกรรมยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

รหัสหนวยงาน   15002     ชื่อหนวยงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

/เจาหนาที่สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย

219 การประมวลวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข ตนทุนในการประมวลและวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข จํานวนเรื่องรองทุกข สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

ของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

220 งานดานสารบรรณกรม ตนทุนในการดําเนินงานดานสารบรรณของกรม จํานวนหนังสือที่รับเขา กองกลาง

และสงออก

221 การประสานงานรัฐมนตรี ตนทุนในการตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี จํานวนเรื่องที่ประสานงาน สํานักงานรัฐมนตรี

222 การประชุมและประสานงานรัฐสภา ตนทุนในดานการประชุมและประสานงานรัฐสภา จํานวนเรื่อง สํานักงานรัฐมนตรี

223 การประชาสัมพันธนโยบายและผลงานของ ตนทุนในการประชาสัมพันธนโยบายและผลงานของ จํานวนครั้ง/ป กองสารนิเทศ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย/การผลิตและเผยแพรสื่อวิทยุ/

โทรทัศน/บันทึกเทป

224 จัดเก็บขอมูลขาวสารในระบบจัดเก็บ ตนทุนในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลขาวสารในระบบ จํานวนเรื่อง/ป กองสารนิเทศ

จัดเก็บและคนหาขอมูลอิเลคทรอนิค

225 การพัฒนาประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผลงาน ตนทุนในการดําเนินการประชุม/อบรมเพื่อพัฒนา จํานวนจังหวัด/กลุมจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

ของจังหวัด ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด และสํานักงานจังหวัด 75 จังหวัด/18 กลุมจังหวัด

226 การพัฒนาความรวมมือเอกชน ตนทุนในการดําเนินการประชุม/สัมนาเพื่อพัฒนา จํานวนครั้งการประชุม/ป สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

ความรวมมือเอกชน

227 การสงเสริมบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ตนทุนในการดําเนินการประชุม/อบรม/สัมมนา/ จํานวนครั้งการประชุม/ป สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

เพื่อสงเสริมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

228 การบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตนทุนในการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล จํานวนผูเขารวมประชุม สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/ติดตามประเมินผล งานบุคคลสวนทองถิ่น
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รหัสกิจกรรมยอย ชื่อกิจกรรมยอย คําอธิบายกิจกรรมยอย หนวยนับ ชื่อศูนยตนทุนที่รับผิดชอบ

แบบฟอรมรายงานกิจกรรมยอยสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554

รหัสหนวยงาน   15002     ชื่อหนวยงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

229 การจัดทํารายงานดานบริหารบุคคลทองถิ่นประจําป ตนทุนในการจัดทํารายงานประจําป 2552 ตาม พ.ร.บ. จํานวนเลม สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 งานบุคคลสวนทองถิ่น

230 การสงเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อปท. ตนทุนในการสงเสริมการจัดทําและปฏิบัติตามมาตรฐาน จํานวนผูเขารวมประชุม สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขราชการ พนักงานลูกจาง งานบุคคลสวนทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

231 การเพิ่มประสิทธิภาพงานบคุคล อปท. ตนทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งดาน จํานวนผูเขารวมประชุม สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น/ประชุม/สัมนาเพื่อพัฒนา งานบุคคลสวนทองถิ่น

ความรูและศักยภาพของของบุคลากร ของสํานักงาน กถ.

232 การดานการพัฒนาความรูดานกฎหมายของ อปท. ตนทุนในการพัฒนาความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร จํานวนผูเขารวมประชุม สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

งานบุคคลสวนทองถิ่นใหกับผูบริหารและขาราชการของ งานบุคคลสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

233 การศึกษาวิจัยปรับปรุงตําแหนงใน อปท. ตนทุนในการศึกษาวิจัยปรับปรุงตําแหนงงานใน องคกรปกครอง จํานวนเรื่อง สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

สวนทองถิ่น งานบุคคลสวนทองถิ่น

234 การสนับสนุนบริหารราชการทั่วไป ตนทุนในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารราชการทั่วไป จํานวนเรื่อง สํานักงานจังหวัด 75 จังหวัด

ในหนวยงาน

235 การสนับสนุนดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต ตนทุนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเครือขายอินเตอรเน็ต , การเชื่อม จํานวนระบบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ตอและจัดการอินเตอรเน็ต และงานที่เกี่ยวกับการสรางและบํารุง

รักษาเว็บไซต

236 การใชยานพาหนะสวนกลาง ตนทุนในการดําเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับดานยานพาหนะเพื่อใช กิโลเมตร กองคลัง สป.

ในการเดินทางของสวนกลาง
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รหัสกิจกรรมย่อย รายชื่อกิจกรรมย่อยปี 54

200 การดําเนินการด้านการเงินและบัญชี
201 การจัดหาพัสดุ
202 การบริหารงานบุคคล
203 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
204 การตรวจสอบภายใน
205 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
206 การประสานงานจังหวัดชายแดนภาคใต้
207 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีใต้
208 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
209 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
210 การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
211 การเจรจาและประชุมนานาชาติ
212 การประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนี
213 การติดตามวิเคราะห์ประเมินข่าว
214 สร้าง/ขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
215 นโยบายและแผนมหาดไทย
216 การร่างและพัฒนากฎหมายกระทรวงมหาดไทย
217 การพัฒนาระบบบริหารราชการ
218 การตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
219 การประมวลวิเคราะห์เรื่องราวร้องทุกข์
220 งานด้านสารบรรณกรม
221 การประสานงานรัฐมนตรี
222 การประชุมและประสานงานรัฐสภา
223 การประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย
224 จัดเก็บข้อมูลข่าวสารในระบบจัดเก็บ
225 การพัฒนาประสิทธิภาพ การติดตามประเมินผลงานของจังหวัด
226 การพัฒนาความร่วมมือเอกชน
227 การส่งเสริมบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
228 การบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
229 การจัดทํารายงานด้านบริหารบุคคลท้องถิ่นประจําปี
230 การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อปท.
231 การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบุคคล อปท.
232 การด้านการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.
233 การศึกษาวิจัยปรับปรุงตําแหน่งใน อปท.
234 การสนับสนุนบริหารราชการทั่วไป
235 การสนับสนุนด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
236 การใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
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วิธีการบันทึกกิจกรรมยอย 
 

สวนราชการสามารถบันทึกรหัสกิจกรรมยอยได (ทุกครั้งที่สวนราชการบันทึก  
รหัสกิจกรรมหลักสวนราชการสามารถบันทึกรหัสกิจกรรมยอยได)  โดยรหัสกิจกรรมยอย
มี  12 หลัก  ดังนี้ 

1.  กิจกรรมยอยท่ีใชเงินในงบประมาณ   โดยปกติระบบจะใสคาใหอัตโนมัติโดย
ตัดรหัสกิจกรรมหลัก  9  ตัวหลัง  และเพิ่มรหัสกิจกรรมยอย 000  เชน  รหัสกิจกรรมหลัก 
คือ 030041000C5555  ระบบจะใสรหัสกิจกรรมยอยอัตโนมัติ คือ 1000C5555000 ในกรณี
ที่สวนราชการแจงเพิ่มรหัสกิจกรรมยอยและกรมบัญชีกลางเพิ่มรหัสกิจกรรมยอยใหแลว  
สวนราชการสามารถเปลี่ยนรหัสกิจกรรมยอยจาก  000 เปนรหัสกิจกรรมยอยของ          
สวนราชการ   

ตัวอยางเชน   รหัสกิจกรรมยอย  101  หมายถึง  กิจกรรมการจายแลก
เหรียญกษาปณ   เมื่อสวนราชการทําการเบิกจายหรือทําใบจัดซื้อจัดจางที่ตองมีการอางอิง
รหัสกิจกรรมหลัก และใหสวนราชการใสรหัสกิจกรรมยอย  คือ 1000C5555101 

2.  กิจกรรมยอยท่ีใชเงินนอกงบประมาณและงบกลาง  โดยปกติระบบจะใสคาวาง
ในชองกิจกรรมยอย   ในกรณีที่สวนราชการแจงเพิ่มรหัสกิจกรรมยอยและกรมบัญชีกลาง
เพิ่มรหัสกิจกรรมยอยใหแลวสวนราชการสามารถคียกิจกรรมยอยได  โดยรูปแบบของ
กิจกรรมยอย  คือ   AAAABBBBBNNN 

AAAA  หมายถึง  รหัสพื้นที่ 
BBBBB   หมายถึง  รหัสหนวยงาน 
NNN    หมายถึง  รหัสกิจกรรมยอย 

ตัวอยางเชน  รหัสกิจกรรมยอย 101 หมายถึง กิจกรรมการจายแลกเหรียญ
กษาปณ  เมื่อสวนราชการทําการเบิกจายหรือทําใบจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการใสรหัส
กิจกรรมยอย  คือ 100003004101 

 



 2 

ตัวอยางหนาจอการ 
หนาจอการตั้งเบิก (ผาน Terminal) 

 
 

กด    จะเขาสูหนาจอที่สามารถระบุกิจกรรมยอยเองได  

     
 



 3 

 
 
หนาจอของใบสั่งซื้อส่ังจาง (Terminal) 
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กรณี Excel Loader 
บส.01 

 
แบบฟอรมตั้งเบิกที่ไมอาง PO    

 
 
( แบบฟอรมตั้งเบิกที่จะสามารถระบุกิจกรรมยอยได เชน ขบ.02 , ขบ.03 เปนตน   หากเปนกรณี ขบ. 01  
จะไมมีชองใหระบุกิจกรรมยอยเนื่องจาก  แบบฟอรม ขบ.01 เปนการตั้งเบิกที่อางอิง PO  ดังนั้นการ
ระบุกิจกรรมยอยจะมาตั้งแตขั้นตอนการทํา PO ในแบบฟอรม บส. 01 อยูแลว   ) 
 



 5 

แบบฟอรม บช. 

 
****  กรณีที่  ไมไดระบุคาใดๆ ในชองกิจกรรมยอย   

กรณีเงินในงบประมาณ   ระบบจะบันทึกคาอัตโนมัติให 3 หลักหลังจะเปน  000  ใหเสมอ 
กรณีเงินนอกและงบประมาณงบกลาง     ระบบก็จะบันทึกอัตโนมัติเปน  คาวางใหเสมอเชนกัน 

ดังนั้น  หากสวนราชการตองการบันทึกกิจกรรมยอย   จะตองมาระบุในชองกิจกรรมยอยในขั้นตอน           
ที่ทํารายการเสมอ 
และกรณีที่บันทึกกิจกรรมยอยผิด   สามารถบันทึกปรับปรุงกิจกรรมยอย (Adjust)  ได   โดยใชคําสั่งงาน 
ZGL_JV  หรือ แบบฟอรม  บช. 01 
โดย Dr.    กิจกรรมยอยที่ถูกตอง  (เพื่อบันทึกคาเขาระบบใหม) 
 Cr.   กิจกรรมยอยที่เคยบันทึกผิด   (เพื่อหักลางคาเดิมที่เคยบันทึกผิด) 
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