
รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก พัฒนาด้านการเกษตร 07008xxxxP0929

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)

แบบฟอร์มการก าหนดรหัสกิจกรรมย่อยท่ีใช้เงินในงบประมาณ (ปี 2564)
รหัสหน่วยงาน 0708 ช่ือหน่วยงาน กรมพัฒนาท่ีดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
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121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน  (Function)  แผนงานพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การด าเนินงานภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน )
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 07008xxxxP0964

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)
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120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
123 โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทรัพยำกรดิน โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลทรัพยำกรดิน
124 กำรวำงแผนกำรใช้ท่ีดินเพ่ือจัดกำรพื นท่ีเส่ียงภัยทำงกำรเกษตร กำรวำงแผนกำรใช้ท่ีดินเพ่ือจัดกำรพื นท่ีเส่ียงภัยทำงกำรเกษตร
125 โครงกำร ACMECS โครงกำรแผนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติกำรไทย - ลำว - กัมพูชำ - เมียนม่ำ (ACMECS)

126 กำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ กำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ
127 ควำมร่วมมือกับ IRD ควำมร่วมมือกับ IRD
128 ส่งเสริมอนุสัญญำสหประชำชำติ (UNCCD / ICL / WASWC) ส่งเสริมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย (UNCCD / ICL / WASWC)

129 อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย
130 งำนจัดท ำฐำนข้อมูล ปรับปรุง บริกำร วิจัยและประยุกต์ใช้แผนท่ี งำนจัดท ำฐำนข้อมูล ปรับปรุง บริกำร วิจัยและประยุกต์ใช้แผนท่ี

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 07008xxxxP0965
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
131 กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
132 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กษ .

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาท่ีดิน
กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 07008xxxxP0957

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
134 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
135 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์ฯ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
136 โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบัตรดินดี โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบัตรดินดี
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมหลัก การพัฒนาหมอดินอาสา 07008xxxxP0958
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
138 อบรมหมอดินอำสำ อบรมหมอดินอำสำ
139 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเก่ียวกับงำนกรมพัฒนำท่ีดิน (สลก.) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเก่ียวกับงำนกรมพัฒนำท่ีดินผ่ำนส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์ (สลก.)
140 ส่งเสริมข้อมูลทำงวิชำกำรโดยกลุ่มวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท่ีดิน ส่งเสริมข้อมูลทำงวิชำกำรโดยกลุ่มวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท่ีดิน
141 ส่งเสริมข้อมูลทำงวิชำกำรในส่วนของสถำนีพัฒนำท่ีดิน ส่งเสริมข้อมูลทำงวิชำกำรในส่วนของสถำนีพัฒนำท่ีดิน

กิจกรรมหลัก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน 07008xxxxP0956
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
142 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน

ผลผลิต ทรัพยากรท่ีดินและน้ าได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคุณภาพดิน 07008xxxxP0959

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
143 กำรพัฒนำพื นท่ีดินเปรี ยว กำรพัฒนำพื นท่ีดินเปรี ยว
144 ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด
145 กำรขับเคล่ือนศูนย์ CESRA กำรขับเคล่ือนศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยดินแห่งภูมิภำคเอเซีย (CESRA)
146 กำรจัดงำนวันดินโลก (World Soil Day) กำรจัดงำนวันดินโลก (World Soil Day)
147 กำรด ำเนินงำน Asian Soil Partnership กำรด ำเนินงำน Asian Soil Partnership

กิจกรรมหลัก ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 07008xxxxP0960
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
148 รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก
149 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำบนพื นท่ีลุ่ม - ดอน - สูง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำบนพื นท่ีลุ่ม - ดอน - สูง
150 โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื นท่ีสูง โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื นท่ีสูง 
151 กำรอนุรักษ์ดินและน  ำเพ่ือป้องกันและบรรเทำอุทกภัย กำรอนุรักษ์ดินและน  ำเพ่ือป้องกันและบรรเทำอุทกภัย
152 ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศช่ัวครำว ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศช่ัวครำว
153 กำรพัฒนำบุคลำกรกรมพัฒนำท่ีดิน กำรพัฒนำบุคลำกรกรมพัฒนำท่ีดิน

กิจกรรมหลัก การพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเฉพาะ 07008xxxxP0961
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
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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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
154 โครงกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวหอมมะลิ โครงกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกในพื นท่ีทุ่งกุลำร้องไห้
155 พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ
156 ฟ้ืนฟูพื นท่ีท่ีผ่ำนกำรเลี ยงกุ้งกุลำด ำ ฟ้ืนฟูพื นท่ีท่ีผ่ำนกำรเลี ยงกุ้งกุลำด ำ
157 กำรพัฒนำพื นท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ กำรพัฒนำพื นท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ
158 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์และพืชหลังนำเพ่ือกำรส่งออกในพื นท่ีทุ่งหมำหิว จ.อุบลรำชธำนี
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กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 07008xxxxP0962
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
159 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมี โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร / เกษตรอินทรีย์
160 รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช
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161 โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
162 รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร
163 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์ โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์
164 โครงกำรขับเคล่ือนโรงปุ๋ยอินทรีย์ โครงกำรขับเคล่ือนโรงปุ๋ยอินทรีย์ งบ CEO ให้ผลิตได้อย่ำงต่อเน่ือง และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
165 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ / เกษตรอินทรีย์ โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ / เกษตรอินทรีย์

กิจกรรมหลัก การรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 07008xxxxP0963
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
166 กำรป้องกันผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน กำรป้องกันผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function)  แผนงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาด้านการเกษตร)
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 07008xxxxP0933

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
167 ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช
168 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
169 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
170 จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์)
171 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
172 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
173 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมักชีวภำพ

โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 07008xxxxP0931

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
174 ส ำรวจสภำพกำรใช้ท่ีดินเชิงเลข และตรวจควำมถูกต้องของข้อมูล ส ำรวจสภำพกำรใช้ท่ีดินเชิงเลข และตรวจควำมถูกต้องของข้อมูล
175 กำรส ำรวจ วิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจตำมเขตกำรใช้ท่ีดิน กำรส ำรวจ วิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจตำมเขตกำรใช้ท่ีดิน
176 จัดท ำเขตกำรใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว พืชสมุนไพร จัดท ำเขตกำรใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว พืชสมุนไพร
177 ปรับปรุงฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรพื นท่ีเกษตร ปรับปรุงฐำนข้อมูล สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรพื นท่ีเกษตร และกำรปรับเปล่ียนกำรผลิต
178 ปรับปรุงกำรบริหำรและกำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน (Agri-Map Onling) ปรับปรุงกำรบริหำรและกำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน (Agri-Map Onling)
179 ขับเคล่ือนติดตำมกำรผลิตในพื นท่ีไม่เหมำะสม ขับเคล่ือนติดตำมกำรผลิตในพื นท่ีไม่เหมำะสม

กิจกรรมหลัก พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 07008xxxxP0932
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
180 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ (Agri-map) จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ ปรับเปล่ียนกิจกรรมกำรผลิตในพื นท่ีไม่เหมำะสมตำม Agri-map
181 ควบคุมกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ (Agri-map) ควบคุมกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ ปรับเปล่ียนกิจกรรมกำรผลิตในพื นท่ีไม่เหมำะสมตำม Agri-map
182 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ (Agri-map) ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ ปรับเปล่ียนกิจกรรมกำรผลิตในพื นท่ีไม่เหมำะสมตำม Agri-map

183 เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
184 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมักชีวภำพ

โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 07008xxxxP0934

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
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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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
185 ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 07008xxxxP0935

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
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106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
186 กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
187 กำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
188 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ และสนับสนุนด้ำนกำรตลำด

กิจกรรมหลัก สนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 07008xxxxP0936
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
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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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
189 สำธิตกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สำธิตกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน

โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลัก การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 07008xxxxP0930

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
190 ค่ำก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน  ำในไร่นำขนำด 1,260 ลบ.ม.
191 ค่ำส ำรวจ ค่ำควบคุม และติดตำมกำรก่อสร้ำง ค่ำส ำรวจ ค่ำควบคุม และติดตำมกำรก่อสร้ำง

โครงการ บริหารจัดการดินและน้ าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า
กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์พัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า 07008xxxxP0938

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
192 บริกำรวิเครำะห์ดิน-น  ำ-พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
193 จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์)
194 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
195 ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
196 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีดินปัญหา
กิจกรรมหลัก พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 07008xxxxP0940

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
197 ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวในพื นท่ีดินเค็มน้อยและปำนกลำง ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวในพื นท่ีดินเค็มน้อยและปำนกลำง
198 ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยดินเค็ม ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยดินเค็ม (เมืองเพีย-ทุ่งสัมฤทธ์ิ)
199 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นท่ีดินเค็ม ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นท่ีดินเค็มแบบบูรณำกำรในพื นท่ีลุ่มน  ำย่อย
200 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำงำนพัฒนำพื นท่ีดินเค็ม ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำงำนพัฒนำพื นท่ีดินเค็ม

กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต 07008xxxxP0941
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
201 จัดท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน PRA จัดท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน PRA
202 กำรปรับปรุงพื นท่ีดินและพัฒนำน  ำต้นทุนในพื นท่ีทุ่งรังสิต กำรปรับปรุงพื นท่ีดินและพัฒนำน  ำต้นทุนในพื นท่ีทุ่งรังสิต (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน  ำ/กระจำยน  ำ/

ควบคุมน  ำ ระดับแปลงเกษตรกร
203 ปรับปรุงบ ำรุงดินและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ปรับปรุงบ ำรุงดินและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีทุ่งมหาราช 07008xxxxP0942
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
204 จัดท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน PRA จัดท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน PRA
205 กำรปรับปรุงพื นท่ีดินและพัฒนำน  ำต้นทุนในพื นท่ีทุ่งมหำรำช กำรปรับปรุงพื นท่ีดินและพัฒนำน  ำต้นทุนในพื นท่ีทุ่งมหำรำช (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน  ำ/กระจำยน  ำ/

ควบคุมน  ำ ระดับแปลงเกษตรกร



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

206 วิเครำะห์ดิน น  ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน วิเครำะห์ดิน น  ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน
207 ปรับปรุงบ ำรุงดินและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ปรับปรุงบ ำรุงดินและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน

โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 07008xxxxP0939

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
208 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด . ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด .
209 สนับสนุนกำรใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ำรุงดิน สนับสนุนกำรใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
210 โครงกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุหลักพืชเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน  ำ โครงกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุหลักพืชเพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน  ำ
211 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและตรวจสอบพืชปุ๋ยสด ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและตรวจสอบพืชปุ๋ยสด
212 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
213 ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง
214 ผลิตพันธ์ุพืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผลิตพันธ์ุพืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
215 สำธิตกำรท ำกำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำกำรใช้น  ำหมักชีวภำพ

โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับต าบล
กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับต าบล 07008xxxxP0937

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
216 ปรับปรุงแผนกำรใช้ท่ีดินระดับต ำบล ปรับปรุงแผนกำรใช้ท่ีดินระดับต ำบล

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง
กิจกรรมหลัก การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 07008xxxxP0966

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
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114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
217 จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเกษตรพื นท่ีสูง จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเกษตรพื นท่ีสูง
218 โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง 
219 โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพื นท่ีเฉพำะ โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพื นท่ีเฉพำะ
220 ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำท่ีดินโครงกำรหลวง ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำท่ีดินโครงกำรหลวง (ครุภัณฑ์)

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 07008xxxxP0967

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
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110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
133 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
221 สนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
222 กำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
223 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ
224 ค่ำส ำรวจออกแบบ ค่ำส ำรวจออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำงงำนพระรำชด ำริ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงาน ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม
โครงการ ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 07008xxxxP0971

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
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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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
225 ไถกลบตอซัง ไถกลบตอซัง
226 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
แผนงาน บูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 07008xxxxP0928

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
227 ปรับปรุงพื นท่ีนำร้ำงเพ่ือปลูกข้ำว ปรับปรุงพื นท่ีนำร้ำงเพ่ือปลูกข้ำว

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก)
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 07008xxxxP0969

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
228 ฐำนเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรท่ีดิน ฐำนเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรท่ีดิน

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน 07008xxxxP0968

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
229 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
230 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
231 จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์)
232 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด
233 ปรับปรุงพื นท่ีดินเปรี ยว (ปูนมำร์ล) ปรับปรุงพื นท่ีดินเปรี ยว (ปูนมำร์ล)
234 ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิตพืชในพื นท่ีดินเปรี ยว ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิตพืชในพื นท่ีดินเปรี ยว
235 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

236 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมักชีวภำพ

โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรมหลัก การพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรแผนใหม่ 07008xxxxP0970

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
237 ส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน ส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
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238 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
239 ส่งเสริมสำธิตกำรท ำปุ๋ยหมัก พด . ส่งเสริมสำธิตกำรท ำปุ๋ยหมัก พด .
240 ส่งเสริมสำธิตกำรผลิตน  ำหมักชีวภำพ ส่งเสริมสำธิตกำรผลิตน  ำหมักชีวภำพ
241 ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
242 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด
243 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
244 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ)
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
กิจกรรมหลัก ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 07008xxxxP0972

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
245 กำรศึกษำพื นท่ีลุ่มน  ำหลัก กำรศึกษำพื นท่ีลุ่มน  ำหลัก
246 กำรด ำเนินกำรออกแบบวำงผังรวม กำรด ำเนินกำรออกแบบวำงผังรวม
247 สถำนีตรวจอำกำศ วัดคุณภำพน  ำ และวัดกำรสูญเสียหน้ำดิน สถำนีตรวจอำกำศ วัดคุณภำพน  ำ และวัดกำรสูญเสียหน้ำดิน

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพ้ืนท่ี (Area)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ)
แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันอย่างครบวงจร (ภาคใต้)
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน้ ามันภาคใต้ 07008xxxxP0952

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
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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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
248 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
249 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ
250 สำธิตกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) สำธิตกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
251 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)
กิจกรรมหลัก จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ ามันภาคใต้ 07008xxxxP0946

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
252 งำนจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ งำนจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ
253 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ
254 ค่ำควบคุม ค่ำควบคุม
255 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
256 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร (ภาคใต้ชายแดน)
กิจกรรมหลัก พัฒนาพ้ืนท่ีนาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน 07008xxxxP0948

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
257 จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในพื นท่ีนำร้ำง จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในพื นท่ีนำร้ำงเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสำน 
258 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำงำนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในพื นท่ีนำร้ำงเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสำน 
259 ค่ำควบคุม ค่ำควบคุมงำนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในพื นท่ีนำร้ำงเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสำน 
260 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
261 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ

กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในการท าเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน 07008xxxxP0949
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
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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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
262 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
263 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
264 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ 
265 สำธิตกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) สำธิตกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
266 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวลุ่มน้ าเจ้าพระยา -แม่กลอง 07008xxxxP0947

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
267 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
268 ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช
269 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ 



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (ภาคเหนือ)
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร 07008xxxxP0943

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
137 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
270 สนับสนุนกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน สนับสนุนกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน (ไถกลบตอซัง)
271 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร 07008xxxxP0944
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
272 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
273 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร 07008xxxxP0945
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
274 สำธิตกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) สำธิตกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
275 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
276 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
277 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

โครงการ เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 07008xxxxP0950

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
278 ค่ำก่อสร้ำงระบบเก็บกักและระบำยน  ำพื นท่ีทุ่งกุลำร้องไห้ ค่ำก่อสร้ำงระบบเก็บกักและระบำยน  ำพื นท่ีทุ่งกุลำร้องไห้
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กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 07008xxxxP0951
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
279 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
280 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ 
281 สำธิตกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน สำธิตกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
282 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
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ย่อย หลักท่ีใช้งาน

283 สนับสนุนกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน สนับสนุนกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน (ไถกลบตอซัง)

โครงการ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเซีย (ภาคตะวันออก)
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 07008xxxxP0953

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
284 สำธิต/ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) สำธิต/ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
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285 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ
286 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
287 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง

กิจกรรมหลัก พัฒนาฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพของปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต 07008xxxxP0954
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
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288 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภำพของปัจจัยพื นฐำนเพ่ือกำรผลิต จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภำพของปัจจัยพื นฐำนเพ่ือกำรผลิต
289 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ
290 สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมัก สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมัก

กิจกรรมหลัก พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ 07008xxxxP0955
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
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 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
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 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

291 อบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน อบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน
292 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
293 สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมัก สำธิตกำรท ำปุ๋ยหมัก (ป้องกันโรครำกเน่ำโคนเน่ำ)
294 สำธิต/ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์) สำธิต/ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด (โดโลไมท์)
295 จัดท ำแปลงสำธิตจุดเรียนรู้ต้นแบบ (10 อ ำเภอ) จัดท ำแปลงสำธิตจุดเรียนรู้ต้นแบบ (10 อ ำเภอ)


