
รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
โครงการ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร
กิจกรรมหลกั พัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 07008xxxxM0966

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)

แบบฟอร์มการก าหนดรหัสกิจกรรมยอ่ยทีใ่ชเ้งินในงบประมาณ (ปี 2561)
รหัสหน่วยงาน 0708 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาทีด่นิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

แผนงานพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ดา้นความมั่นคง
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นความมั่นคง
โครงการ พัฒนาพ้ืนทีน่าร้างเพ่ือปลกูปาลม์น้ ามนั
กิจกรรมหลกั พัฒนาพ้ืนทีน่าร้างเพ่ือปลกูปาลม์น้ ามนั 07008xxxxM0953

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
123 ปรับปรุงพื นทีน่ำร้ำงเพือ่ปลูกปำล์มน  ำมนั ปรับปรุงพื นทีน่ำร้ำงเพือ่ปลูกปำล์มน  ำมนั จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ (ขุกคูยกร่อง)
124 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเพือ่ปลูกปำล์มน  ำมนั

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ผลผลติ เกษตรกรไดร้ับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการพัฒนาทีด่นิ
กิจกรรมหลกั ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพัฒนาทีด่นิ 07008xxxxM0967

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
126 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำทีดิ่น ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำทีดิ่น

กิจกรรมหลกั คลนิิกเกษตรเคลื่อนที่ 07008xxxxM0968
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
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107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
127 บริกำรวิเครำะหดิ์น - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
128 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอนิทรีย์ฯ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร

กิจกรรมหลกั การพัฒนาหมอดนิอาสาและหมอดนิน้อย 07008xxxxM0969
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
129 อบรมหมอดินอำสำ อบรมหมอดินอำสำ
130 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกร โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเกี่ยวกบังำนกรมพัฒนำทีดิ่นผ่ำนส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์
131 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนภมูภิำค เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนภมูภิำคผ่ำนส่ือมวลชนท้องถิ่น (กลุ่มวิชำกำร)
132 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนของสถำนีพัฒนำทีดิ่น เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนของสถำนีพัฒนำทีดิ่น



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

ผลผลติ ทรัพยากรทีด่นิและน้ าไดร้ับการพัฒนา
กิจกรรมหลกั ปรับปรุงคุณภาพดนิ 07008xxxxM0970

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
133 กำรพัฒนำพื นทีดิ่นเปรี ยว กำรพัฒนำพื นทีดิ่นเปรี ยว
134 ปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด ปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด
135 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นทีดิ่นเค็ม ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นทีดิ่นเค็ม

กิจกรรมหลกั ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะลา้งพังทลายของดนิ 07008xxxxM0971
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
136 รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญำ้แฝก รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญำ้แฝก
137 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำบนพื นทีลุ่่ม - ดอน - สูง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำบนพื นทีลุ่่ม - ดอน - สูง
138 โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรหลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื นทีสู่ง โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรหลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื นทีสู่ง
139 กำรอนุรักษ์ดินและน  ำเพือ่ป้องกนัและบรรเทำอทุกภยั กำรอนุรักษ์ดินและน  ำเพือ่ป้องกนัและบรรเทำอทุกภยั
140 ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศชั่วครำว ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศชั่วครำว
141 กำรพัฒนำบุคลำกรกรมฯ กำรพัฒนำบุคลำกรกรมฯ

กิจกรรมหลกั การพัฒนาทีด่นิพ้ืนทีเ่ฉพาะ 07008xxxxM0972
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
142 โครงกำรเพิม่ผลผลิตข้ำวหอมมะลิ โครงกำรเพิม่ผลผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพือ่กำรส่งออกในพื นทีทุ่ง่กลุำร้องไห้
143 พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ
144 ฟืน้ฟูพื นทีท่ีผ่่ำนกำรเลี ยงกุ้งกลุำด ำ ฟืน้ฟูพื นทีท่ีผ่่ำนกำรเลี ยงกุ้งกลุำด ำ
145 กำรพัฒนำพื นทีทุ่ง่สัมฤทธิ์ กำรพัฒนำพื นทีทุ่ง่สัมฤทธิ์
146 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำรผลิตข้ำวอนิทรีย์ โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรียแ์ละพืชหลังนำเพื่อกำรส่งออกในพื นที่ทุ่งหมำหิว จ.อุบลรำชธำนี

กิจกรรมหลกั สง่เสริมการใชส้ารอินทรียล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร 07008xxxxM0973
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
147 มหกรรมเกษตรอนิทรีย์ มหกรรมเกษตรอนิทรีย์
148 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมี โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร / เกษตรอนิทรีย์
149 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอนิทรีย์ชีวภำพลดใช้สำรเคมี สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอนิทรีย์ชีวภำพลดใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร / เกษตรอนิทรีย์
150 รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช
151 โครงกำรหมอดินน้อยในโรงเรียน โครงกำรหมอดินน้อยในโรงเรียน
152 รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร
153 พัฒนำฐำนข้อมลูเกษตรอนิทรีย์ พัฒนำฐำนข้อมลูเกษตรอนิทรีย์



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

154 ขับเคล่ือนโรงปุย๋อนิทรีย์ ขับเคล่ือนโรงปุย๋อนิทรีย์ งบ CEO ใหผ้ลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
155 ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอนิทรีย์ในต่ำงประเทศ ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอนิทรีย์ในต่ำงประเทศ
156 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ / เกษตรอนิทรีย์

กิจกรรมหลกั สร้างนิคมการเกษตร 07008xxxxM0974
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
157 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
158 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
159 จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ
160 บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
161 ปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด (โดโลไมท)์ ปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด (โดโลไมท)์
162 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด

กิจกรรมหลกั การรองรับการเปลี่ยนแปลงภมูอิากาศและลดโลกร้อน 07008xxxxM0975
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
163 กำรป้องกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน กำรป้องกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน

ผลผลติ ฐานขอ้มลูทรัพยากรทีด่นิไดร้ับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลกั ปรับปรุงฐานขอ้มลูทรัพยากรดนิ 07008xxxxM0976

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
164 โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมลูทรัพยำกรดิน โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมลูทรัพยำกรดิน
165 จัดท ำฐำนข้อมลูและกำรวำงแผนพัฒนำพื นทีเ่ส่ียงภยั จัดท ำฐำนข้อมลูและกำรวำงแผนพัฒนำพื นทีเ่ส่ียงภยั
166 โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมลูเพือ่รองรับกำรประกำศก ำหนดบริเวณกำรใช้ทีดิ่น โครงกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูเพื่อรองรับกำรประกำศก ำหนดบริเวณกำรใชท้ี่ดิน ตำมพระรำชบญัญติัพฒันำที่ดิน 2551

167 โครงกำร ACMECS โครงกำรแผนควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิและแผนปฏบิติักำรไทย - ลำว - กมัพชูำ - เมยีนมำ่ (ACMECS)

168 โครงกำรวำงแผนกำรใช้ทีดิ่น โครงกำรวำงแผนกำรใช้ทีดิ่นระดับลุ่มน  ำสำขำ มำตรำส่วน 1 : 4,000
169 โครงกำรควำมร่วมมอืกบั IRD โครงกำรควำมร่วมมอืกบั IRD
170 ส่งเสริมอนุสัญญำสหประชำชำติ (UNCCD / ICL / WASWC) ส่งเสริมอนสัุญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเปน็ทะเลทรำย (UNCCD / ICL / WASWC)

171 โครงกำรสัมมนำวันต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยโลก โครงกำรสัมมนำเนื่องในวันแหง่กำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยโลก
172 กำรวำงแผนกำรใช้ทีดิ่นเพือ่บริหำรจัดกำรพื นทีชุ่่มน  ำ กำรวำงแผนกำรใช้ทีดิ่นเพือ่บริหำรจัดกำรพื นทีชุ่่มน  ำทีม่คีวำมส ำคัญระหว่ำงประเทศ (Ramsar Site)
173 กำรปรับปรุงแผนกำรใช้ทีดิ่นระดับลุ่มน  ำสำขำ กำรปรับปรุงแผนกำรใช้ที่ดินระดับลุ่มน  ำสำขำเพื่อกำรบริหำรพื นที่ชุ่มน  ำโดยใช้แบบจ ำลองภมูิสำรสนเทศและจัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนแบบจ ำลอง

174 ศึกษำมำตรกำรป้องกนัดินถล่มและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ศึกษำมำตรกำรป้องกนัดินถล่มและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ระยะที่ 2 ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมอืด้ำนกำรเกษตรไทย-ไต้หวนั

175 กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์และข้อมลูส ำรวจระยะไกล กำรประยกุต์ใชร้ะบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์และขอ้มลูส ำรวจระยะไกลเพื่อปรับปรุงขอ้มลูกำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

176 กำรจัดงำนวันดินโลก (World Soil Day) กำรจัดงำนวันดินโลก (World Soil Day)
177 กำรด ำเนินงำน Asian Soil Partnership กำรด ำเนินงำน Asian Soil Partnership
178 งำนจัดท ำฐำนข้อมลูและบริกำรแผนทีอ่อร์โธสี มำตรำส่วน 1:4,000 งำนจัดท ำฐำนข้อมลูและบริกำรแผนทีอ่อร์โธสี มำตรำส่วน 1:4,000

กิจกรรมหลกั ปรับปรุงระบบขอ้มลูสารสนเทศ 07008xxxxM0977
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
179 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

แผนงานยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตรดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร
โครงการ บริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสนิค้าเกษตรทีส่ าคัญ
กิจกรรมหลกั การจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 07008xxxxM0959

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
180 กำรส ำรวจและวิเครำะหท์ำงเศรษฐกจิ (Zoning) กำรส ำรวจและวิเครำะหท์ำงเศรษฐกจิเพื่อสนบัสนนุเขตเกษตรเศรษฐกจิ ส ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ (Zoning)

181 กำรส ำรวจและจัดท ำเขตกำรใช้ทีดิ่นส ำหรับพืชเศรษฐกจิ กำรส ำรวจและจัดท ำเขตกำรใช้ทีดิ่นส ำหรับพืชเศรษฐกจิ
182 กำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมลูพืชเศรษฐกจิ กำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมลูพืชเศรษฐกจิ
183 กำรส ำรวจและจัดท ำแผนที ่(มำตรำส่วน 1:25,000) กำรส ำรวจและจัดท ำแผนทีส่ภำพกำรใช้ทีดิ่น (มำตรำส่วน 1:25,000)
184 กำรพัฒนำระบบเพิม่ประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมลูเชิงพื นที่ กำรพัฒนำระบบเพิ่มประสิทธภิำพกำรเขำ้ถงึขอ้มลูเชงิพื นที่ส ำหรับกำรขบัเคล่ือนกำรบริหำรจดักำรพื นที่เกษตรกรรม (Zoning)

185 ปรับปรุงข้อมลูเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกจิ (Zoning) ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกจิตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจดัท ำฐำนข้อมูลสนับสนุนนโยบำยกำรบริหำรจดักำรพื นที่เกษตรกรรม (Zoning)

186 กำรจัดท ำแผนทีเ่กษตร (Agri-Map online) กำรจัดท ำแผนทีเ่กษตรเพือ่กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map online)
187 โครงกำรพัฒนำระบบเพิม่ประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมลูเชิงพื นที่ โครงกำรพัฒนำระบบเพิม่ประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงข้อมลูเชิงพื นทีส่ ำหรับพืชเศรษฐกจิ ระยะที ่ 2
188 โครงกำรจัดท ำแผนทีค่วำมเหมำะสมของทีดิ่น โครงกำรจัดท ำแผนทีค่วำมเหมำะสมของทีดิ่นส ำหรับปลูกพืชสมนุไพร

กิจกรรมหลกั ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติในพ้ืนทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 07008xxxxM0960
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
189 โครงกำรปรับเปล่ียนพื นทีไ่มเ่หมำะสมในกำรปลูกข้ำว โครงกำรปรับเปล่ียนพื นทีไ่มเ่หมำะสมในกำรปลูกข้ำวเพือ่ท ำเกษตรผสมผสำน

โครงการ เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลกั การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 07008xxxxM0961

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
190 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์ โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์
191 โครงกำรจัดตั งศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS โครงกำรจัดตั งศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS
192 โครงกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ โครงกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย์
193 พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์ พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์
194 โครงกำรจัดท ำเขตเกษตรอนิทรีย์ (Organic Zoning) โครงกำรจัดท ำเขตเกษตรอนิทรีย์ (Organic Zoning)
195 ประชุมเชิงปฏบิัติกำร ประชุมเชิงปฏบิัติกำร "กำรขับเคล่ือนเกษตรอนิทรีย์กรมพัฒนำทีดิ่น"



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

โครงการ ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 07008xxxxM0962

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

196 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
197 ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช
198 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
199 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
200 จัดหำปูนเพือ่กำรเกษตร (โดโลไมท)์ จัดหำปูนเพือ่กำรเกษตร (โดโลไมท)์
201 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด
202 ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ

โครงการ ธนาคารสนิค้าเกษตร
กิจกรรมหลกั ธนาคารปุย๋อินทรย์ 07008xxxxM0963

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
203 กำรจัดตั งธนำคำรปุย๋อนิทรีย์ (ต่อยอด ปี 60) กำรจัดตั งธนำคำรปุย๋อนิทรีย์ (ต่อยอด ปี 60)

โครงการ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร
กิจกรรมหลกั ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 07008xxxxM0964

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
204 ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำทีดิ่น ปรับปรุงฐำนเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำทีดิ่น
205 ปรับปรุงฐำนข้อมลูด้ำนควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทีดิ่น ปรับปรุงฐำนข้อมลูด้ำนควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทีดิ่น
206 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำทีดิ่นและเทคโนโลยีกำรจัดกำรทีดิ่น ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำทีดิ่นและเทคโนโลยีกำรจัดกำรทีดิ่น

โครงการ สง่เสริมเกษตรทฤษฎใีหม่
กิจกรรมหลกั สง่เสริมเกษตรทฤษฎใีหม่ 07008xxxxM0965

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
207 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน
208 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกษตรทฤษฎใีหม่
209 ติดตำมกำรด ำเนินงำน, กำรจัดท ำผังแปลง ติดตำมกำรด ำเนินงำน, กำรจัดท ำผังแปลง

ยทุธศาสตรดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน
แผนงาน ยทุธศาสตร์สง่เสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ พัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการหลวง
กิจกรรมหลกั พัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการหลวง 07008xxxxM0978

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
210 จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเกษตรพื นทีสู่ง จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเกษตรพื นทีสู่ง
211 โครงกำรพัฒนำพื นทีสู่งแบบโครงกำรหลวง โครงกำรพัฒนำพื นทีสู่งแบบโครงกำรหลวง (โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง)
212 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพือ่แกป้ัญหำพื นทีป่ลูกฝ่ินอย่ำงยั่งยืน โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพือ่แกป้ัญหำพื นทีป่ลูกฝ่ินอย่ำงยั่งยืน



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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โครงการ สง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลกั สง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 07008xxxxM0979

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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125 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
213 โครงกำรพัฒนำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
214 โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
215 โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริของส ำนักงำนรำชเลขำธิกำร โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริของส ำนักงำนรำชเลขำธิกำร
216 โครงกำรพัฒนำพื นทีลุ่่มน  ำปำกพนัง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำพื นทีลุ่่มน  ำปำกพนัง อนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
217 โครงกำร "รักษ์น  ำเพือ่พระแมข่องแผ่นดิน" โครงกำร "รักษ์น  ำเพือ่พระแมข่องแผ่นดิน"
218 กำรท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
219 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ
220 ค่ำส ำรวจออกแบบ ค่ำส ำรวจออกแบบและควบคุมกำรกอ่สร้ำงงำนพระรำชด ำริ
221 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนพระรำชพิธีถวำยดอกไมจ้ันทน์ภำคประชำชน สนับสนุนกำรด ำเนินงำนพระรำชพิธีถวำยดอกไมจ้ันทน์ภำคประชำชน

แผนงานพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ดา้นความมั่นคง
แผนงาน บูรณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ สง่เสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม สง่เสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 07008xxxxM0952

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
222 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง (ปรับปรุงพื นทีน่ำร้ำงเพือ่ปลูกข้ำว )
223 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
แผนงาน บูรณาการวิจยัและนวัตกรรม
โครงการ วิจยัและพัฒนาทีด่นิอยา่งยั่งยนื
กิจกรรม วิจยัและพัฒนาทีด่นิอยา่งยั่งยนื 07008xxxxM0954

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
224 โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.)
225 โครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย
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โครงการ วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นดนิ
กิจกรรม วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นดนิ 07008xxxxM0955

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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225 โครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย
226 โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.)

โครงการ วิจยัพ้ืนฐานเพ่ือสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางดา้นการพัฒนาทีด่นิ
กิจกรรม วิจยัพ้ืนฐานเพ่ือสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางดา้นการพัฒนาทีด่นิ 07008xxxxM0956

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)
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120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
225 โครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย
227 โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.)

โครงการ วิจยัประยกุตแ์ละตอ่ยอดงานวิชาการดา้นการพัฒนาทีด่นิเพ่ือแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร
กิจกรรม วิจยัประยกุตแ์ละตอ่ยอดงานวิชาการดา้นการพัฒนาทีด่นิเพ่ือแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร 07008xxxxM0957

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
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117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
225 โครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย
228 โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.)
229 ผู้เชี่ยวชำญกรมพัฒนำทีดิ่น ผู้เชี่ยวชำญกรมพัฒนำทีดิ่น
230 สนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรและจัดพิมพ์รำยงำน สนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรและจัดพิมพ์รำยงำน
231 วัสดุจัดพิมพ์รำยงำน ผลงำน และทะเบียนวิจัย วัสดุจัดพิมพ์รำยงำน ผลงำน และทะเบียนวิจัย

โครงการ สง่เสริมการวิจยัและนวัตกรรมโดยการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
กิจกรรม จดัหารถยนตต์รวจการณ์ 07008xxxxM0958

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
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111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
232 ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม
แผนงาน บูรณาการจดัการปัญหาทีด่นิท ากิน
โครงการ สง่เสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากินของเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดนิในพ้ืนทีจ่ดัการปัญหาทีด่นิท ากิน 07008xxxxM0980

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
233 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
234 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
235 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
236 จัดหำปูนเพือ่กำรเกษตร (โดโลไมท)์ จัดหำปูนเพือ่กำรเกษตร (โดโลไมท)์
237 ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ
238 กำรปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด กำรปรับปรุงพื นทีดิ่นกรด
239 ปรับปรุงพื นทีดิ่นเปรี ยว (ปูนมำร์ล) ปรับปรุงพื นทีดิ่นเปรี ยว (ปูนมำร์ล)
240 ส่งเสริมกำรเพิม่ผลผลิตในพื นทีดิ่นเปรี ยว ส่งเสริมกำรเพิม่ผลผลิตในพื นทีดิ่นเปรี ยว



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

แผนงาน บูรณาการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม
โครงการ สง่เสริมการไถกลบและผลติปุย๋อินทรียเ์พ่ือป้องกันหมอกและควันไฟในพ้ืนทีเ่กษตรภาคเหนือ
กิจกรรม สง่เสริมการไถกลบและผลติปุย๋อินทรียเ์พ่ือป้องกันหมอกและควันไฟในพ้ืนทีเ่กษตรภาคเหนือ 07008xxxxM0981

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
241 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิดปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
242 ไถกลบตอซัง ไถกลบตอซัง

แผนงาน บูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า
โครงการ พัฒนาแหลง่น้ าชมุชน
กิจกรรม การก่อสร้างแหลง่น้ าชมุชน 07008xxxxM0982

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
243 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง แหล่งน  ำชุมชน
244 ค่ำส ำรวจ ค่ำส ำรวจ ออกแบบล่วงหน้ำกำรกอ่สร้ำงแหล่งน  ำชุมชน
245 ค่ำควบคุม ค่ำควบคุม งำนกอ่สร้ำงแหล่งน  ำชุมชน
246 กำรจัดตั งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  ำและกำรฝึกอบรม กำรจัดตั งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  ำและกำรฝึกอบรม

โครงการ แหลง่น้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรม การก่อสร้างแหลง่น้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 07008xxxxM0983

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
247 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง แหล่งน  ำในไร่นำขนำด 1,260 ลบ.ม.
248 ค่ำส ำรวจและติดตำมกำรกอ่สร้ำง ค่ำส ำรวจและติดตำมกำรกอ่สร้ำง

โครงการ พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน้ า
กิจกรรม พัฒนาแหลง่น้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน้ า 07008xxxxM0984

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)



รหัส ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบสั้น ชื่อกิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที ่(สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำวัสดุ ครุภณัฑ์ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมนัรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
249 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ แหล่งน  ำขนำดเล็ก / ระบบส่งน  ำในไร่นำ
250 ค่ำควบคุม ค่ำควบคุม กอ่สร้ำงแหล่งน  ำขนำดเล็ก / ระบบส่งน  ำในไร่นำ
251 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง แหล่งน  ำขนำดเล็ก / ระบบส่งน  ำในไร่นำ


