
รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

กลุม่งบประมาณรายจา่ยบคุลากรภาครัฐ
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
แผนงาน : บคุลากรภาครัฐ
โครงการ รายการค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลกั พัฒนาดา้นการเกษตร (พัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร) 07008xxxxO1011

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)

แบบฟอร์มการก าหนดรหสักิจกรรมยอ่ยทีใ่ชเ้งินในงบประมาณ (ป ี2563)
รหสัหน่วยงาน 0708 ชือ่หน่วยงาน กรมพัฒนาทีด่นิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์
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121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 

กลุม่งบประมาณรายจา่ยหน่วยงาน  (Function)  แผนงานพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
แผนงาน พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ผลผลติ ฐานขอ้มลูทรัพยากรทีด่นิไดร้ับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลกั ปรับปรุงฐานขอ้มลูทรัพยากรดนิ 07008xxxxO1032

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)
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120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
123 โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมลูทรัพยำกรดิน โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมลูทรัพยำกรดิน
124 กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อจัดกำรพื นที่เส่ียงภยัทำงกำรเกษตร กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อจัดกำรพื นที่เส่ียงภยัทำงกำรเกษตร
125 โครงกำร ACMECS โครงกำรแผนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกจิและแผนปฏบิติักำรไทย - ลำว - กมัพชูำ - เมียนม่ำ (ACMECS)

126 กำรจัดท ำข้อมูลเพื่อจัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ กำรจัดท ำข้อมลูเพื่อจัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ
127 โครงกำรควำมร่วมมือกบั IRD โครงกำรควำมร่วมมอืกบั IRD
128 ส่งเสริมอนสัุญญำสหประชำชำติ (UNCCD / ICL / WASWC) ส่งเสริมอนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเปน็ทะเลทรำย (UNCCD / ICL / WASWC)

129 อนสัุญญำสหประชำชำติว่ำด้ำนกำรแปรสภำพเปน็ทะเลทรำย อนสัุญญำสหประชำชำติว่ำด้ำนกำรแปรสภำพเปน็ทะเลทรำย
130 กำรจัดท ำฐำนข้อมลู ปรับปรุง บริกำร วิจัยและประยุกต์ใช้แผนที่ กำรจัดท ำฐำนข้อมลู ปรับปรุง บริกำร วิจัยและประยุกต์ใช้แผนที่

กิจกรรมหลกั ปรับปรุงระบบขอ้มลูสารสนเทศ 07008xxxxO1033
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
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115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
131 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
132 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กษ.

ผลผลติ เกษตรกรไดร้ับการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการพัฒนาทีด่นิ
กิจกรรมหลกั คลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ 07008xxxxO1025

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
134 บริกำรวิเครำะหดิ์น - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
135 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอนิทรีย์ฯ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร
136 โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแกเ่กษตรกรรำยแปลงผ่ำนบตัรดินดี โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแกเ่กษตรกรรำยแปลงผ่ำนบตัรดินดี

กิจกรรมหลกั การพัฒนาหมอดนิอาสาและหมอดนิน้อย 07008xxxxO1026
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
137 อบรมหมอดินอำสำ อบรมหมอดินอำสำ
138 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเกีย่วกบังำนกรมพัฒนำที่ดิน (สลก.) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเกีย่วกบังำนกรมพัฒนำที่ดินผ่ำนส่ือโทรทัศน ์ส่ือวิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์ (สลก.)
139 ส่งเสริมข้อมลูทำงวิชำกำรโดยกลุ่มวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน ส่งเสริมข้อมลูทำงวิชำกำรโดยกลุ่มวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน
140 ส่งเสริมข้อมลูทำงวิชำกำรในส่วนของสถำนพีัฒนำที่ดิน ส่งเสริมข้อมลูทำงวิชำกำรในส่วนของสถำนพีัฒนำที่ดิน

กิจกรรมหลกั ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยดีา้นการพัฒนาทีด่นิ 07008xxxxO1024
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
141 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน

ผลผลติ ทรัพยากรทีด่นิและน้ าไดร้ับการพัฒนา
กิจกรรมหลกั ปรับปรุงคุณภาพดนิ 07008xxxxO1027

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
143 กำรพัฒนำพื นที่ดินเปรี ยว กำรพัฒนำพื นที่ดินเปรี ยว
144 ปรับปรุงพื นที่ดินกรด ปรับปรุงพื นที่ดินกรด
145 กำรขับเคล่ือนศูนย์ CESRA กำรขับเคล่ือนศูนย์ควำมเปน็เลิศด้ำนกำรวิจัยดินแหง่ภมูภิำคเอเซีย (CESRA)
146 กำรจัดงำนวันดินโลก (Word Soil Day) กำรจัดงำนวันดินโลก (Word Soil Day)
147 กำรด ำเนนิงำน Asian Soil Partnership กำรด ำเนนิงำน Asian Soil Partnership

กิจกรรมหลกั ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ 07008xxxxO1028
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (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.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
148 รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก
149 จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำบนพื นที่ลุ่ม - ดอน - สูง จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำบนพื นที่ลุ่ม - ดอน - สูง
150 โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื นที่สูง โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื นที่สูง ระยะ 3 ป ี(2553-2555)
151 กำรอนรัุกษดิ์นและน  ำเพื่อปอ้งกนัและบรรเทำอทุกภยั กำรอนรัุกษดิ์นและน  ำเพื่อปอ้งกนัและบรรเทำอทุกภยั
152 ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศชัว่ครำว ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศชัว่ครำว
153 กำรพัฒนำบคุลำกรกรมพัฒนำที่ดิน กำรพัฒนำบคุลำกรกรมพัฒนำที่ดิน

กิจกรรมหลกั การพัฒนาทีด่นิพ้ืนทีเ่ฉพาะ 07008xxxxO1029
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
154 โครงกำรเพิ่มผลผลิตข้ำวหอมมะลิ โครงกำรเพิ่มผลผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกในพื นที่ทุ่งกลุำร้องไห้
155 พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ
156 ฟื้นฟูพื นที่ที่ผ่ำนกำรเลี ยงกุง้กลุำด ำ ฟื้นฟูพื นที่ที่ผ่ำนกำรเลี ยงกุง้กลุำด ำ
157 กำรพัฒนำพื นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กำรพัฒนำพื นที่ทุ่งสัมฤทธิ์
158 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวอนิทรีย์ โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์และพืชหลังนำเพือ่กำรส่งออกในพื นที่ทุ่งหมำหิว จ.อุบลรำชธำนี
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กิจกรรมหลกั สง่เสริมการใชส้ารอินทรียล์ดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร 07008xxxxO1030
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
159 มหกรรมเกษตรอนิทรีย์ มหกรรมเกษตรอนิทรีย์
160 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมี โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร / เกษตรอนิทรีย์



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

161 รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช
162 ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ในโรงเรียน ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ในโรงเรียน
163 รับรองมำตรฐำนปจัจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร รับรองมำตรฐำนปจัจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร
164 พัฒนำฐำนข้อมลูเกษตรอนิทรีย์ พัฒนำฐำนข้อมลูเกษตรอนิทรีย์
165 ขับเคล่ือนโรงปุย๋อนิทรีย์ ขับเคล่ือนโรงปุย๋อนิทรีย์ งบ CEO ใหผ้ลิตได้อย่ำงต่อเนือ่ง และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
166 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ / เกษตรอนิทรีย์ โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ / เกษตรอนิทรีย์
167 ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอนิทรีย์ในต่ำงประเทศ ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอนิทรีย์ในต่ำงประเทศ

กิจกรรมหลกั การรองรับการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและลดโลกร้อน 07008xxxxO1031
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
168 กำรปอ้งกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน กำรปอ้งกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน

กลุม่งบประมาณรายจา่ยหน่วยงาน (Function)  แผนงานยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตรดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (การพัฒนาดา้นการเกษตร)
แผนงาน ยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า
โครงการ ระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 07008xxxxO1016

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
169 ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช
170 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
171 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
172 ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
173 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
174 ผลิตปุย๋หมกั พด. ผลิตปุย๋หมกั พด.
175 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ

โครงการ บริหารจดัการการผลติสนิค้าเกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพ่ือการบริหารจดัการเชงิรุก (Agri-Map)
กิจกรรมหลกั การจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 07008xxxxO1013

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (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.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช้เปน็กำรปรับปรุ่ง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช้เปน็กำรปรับปรุ่ง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
176 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพของระบบแผนที่เกษตร (Agri-map) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพของระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri-map)
177 กำรส ำรวจและวิเครำะหท์ำงเศรษฐกจิ (Zoning) กำรส ำรวจและวเิครำะหท์ำงเศรษฐกจิเพือ่สนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกจิ ส ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ (Zoning)

178 กำรส ำรวจและจัดท ำเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกจิ กำรส ำรวจและจัดท ำเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกจิ และจัดท ำฐำนข้อมลู
179 กำรส ำรวจและจัดท ำแผนที่ (มำตรำส่วน 1:25,000) กำรส ำรวจและจัดท ำแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน (มำตรำส่วน 1:25,000)
180 ปรับปรุงข้อมลูเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกจิ (Zoning) ปรับปรุงขอ้มูลเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพชืเศรษฐกจิตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจดัท ำระบบฐำนขอ้มูล

สนับสนุนนโยบำยกำรบริหำรจดักำรพื นที่เกษตรกรรม (Zoning) 

181 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมลูเชิงเลข มำตรำส่วน 1:25,000 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมลูสภำพกำรใช้ที่ดินเชิงเลข มำตรำส่วน 1:25,000
182 กำรจัดท ำแผนที่เกษตร (Agri-Map online) กำรจัดท ำแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน ์(Agri-Map online)

กิจกรรมหลกั พัฒนาทีด่นิเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลีย่นการผลติในพ้ืนทีไ่มเ่หมาะสมตาม Agri-Map 07008xxxxO1014
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
183 จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ (Agri-map) จัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ ปรับเปล่ียนกจิกรรมกำรผลิตในพื นที่ไมเ่หมำะสมตำม Agri-map
184 ควบคุมกำรจัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ (Agri-map) ควบคุมกำรจัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ ปรับเปล่ียนกจิกรรมกำรผลิตในพื นที่ไมเ่หมำะสมตำม Agri-map
185 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหนำ้กำรจัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ (Agri-map) ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำกำรจดัท ำระบบอนุรักษดิ์นและน  ำ ปรับเปล่ียนกจิกรรมกำรผลิตในพื นที่ไม่เหมำะสมตำม Agri-map

186 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
187 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ

โครงการ ธนาคารสนิค้าเกษตร
กิจกรรมหลกั ธนาคารปุย๋อินทรย์ 07008xxxxO1017

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
188 ผลิตปุย๋หมกั พด. ผลิตปุย๋หมกั พด.
189 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ
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โครงการ เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลกั ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาทีด่นิเพ่ือขบัเคลือ่นกลุม่เกษตรกรเขา้สูร่ะบบเกษตรอินทรีย์ 07008xxxxO1015

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
190 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์ โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์
191 โครงกำรจัดตั งศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS โครงกำรจัดตั งศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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192 กำรขับเคล่ือนเกษตรอนิทรีย์ PGS สู่เมอืงอำหำรปลอดภยั กำรขับเคล่ือนเกษตรอนิทรีย์ PGS สู่เมอืงอำหำรปลอดภยั
193 โครงกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ โครงกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย์
194 พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์ พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์
195 โครงกำรจัดท ำเขตเกษตรอนิทรีย์ (Organic Zoning) โครงกำรจัดท ำเขตเกษตรอนิทรีย์ (Organic Zoning)
196 กำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ PGS กำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ PGS ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศ
197 กำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด กำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สดส ำหรับกลุ่มเกษตรอนิทรีย์

โครงการ ก่อสร้างแหลง่น้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรม การก่อสร้างแหลง่น้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 07008xxxxO1012

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
198 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง แหล่งน  ำในไร่นำขนำด 1,260 ลบ.ม.
199 ค่ำส ำรวจ ค่ำควบคุม และติดตำมกำรกอ่สร้ำง ค่ำส ำรวจ ค่ำควบคุม และติดตำมกำรกอ่สร้ำง

โครงการ บริหารจดัการดนิและน้ าเขตพัฒนาทีด่นิลุม่น้ าตน้แบบ
กิจกรรมหลกั การอนุรักษ์พัฒนาทีด่นิในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาทีด่นิลุม่น้ า 07008xxxxO1018

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
200 บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
201 ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
202 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
203 จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ
204 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหนำ้จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหนำ้จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ
205 ค่ำควบคุมจัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ ค่ำควบคุมจัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ
206 รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก
207 ส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร ส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมทีำงกำรเกษตร
208 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำที่ดิน

โครงการ เพ่ิมประสทิธิภาพการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพ้ืนทีด่นิมปีญัหา
กิจกรรมหลกั พัฒนาและแก้ปญัหาการแพร่กระจายดนิเค็ม 07008xxxxO1020

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
209 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตข้ำวในพื นที่ดินเค็มนอ้ยและปำนกลำง ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตข้ำวในพื นที่ดินเค็มนอ้ยและปำนกลำง
210 ปลูกไมย้ืนต้นเพื่อปอ้งกนักำรแพร่กระจำยดินเค็ม ปลูกไมย้ืนต้นเพื่อปอ้งกนักำรแพร่กระจำยดินเค็ม (เมอืงเพีย-ทุ่งสัมฤทธิ์)
211 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นที่ดินเค็ม ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นที่ดินเค็มแบบบรูณำกำรในพื นที่ลุ่มน  ำย่อย
212 กำรพัฒนำพื นที่ดินเค็ม กำรพัฒนำพื นที่ดินเค็ม

กิจกรรมหลกั การพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพพ้ืนทีทุ่ง่รังสติ 07008xxxxO1021
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (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.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
213 จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ จัดระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ (แบบที่1-2)
214 ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (ปนูมำร์ล) ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (ปนูมำร์ล)
215 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (ปนูมำร์ล) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (ปนูมำร์ล)
216 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
217 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน

โครงการ พัฒนาสง่เสริมการผลติและการใชส้ารอินทรียช์วีภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลติพืช
กิจกรรมหลกั พัฒนาและสง่เสริมการใชส้ารอินทรียช์วีภาพ 07008xxxxO1019

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
218 ผลิตผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ พด. ผลิตผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ พด.
219 สนบัสนนุกำรใช้ปุย๋พืชสดปรับปรุงบ ำรุงดิน สนบัสนนุกำรใช้ปุย๋พืชสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
220 โครงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชเพื่อกำรอนรัุกษดิ์นและน  ำ โครงกำรผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชเพื่อกำรอนรัุกษดิ์นและน  ำ
221 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและตรวจสอบพืชปุย๋สด ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและตรวจสอบพืชปุย๋สด
222 ผลิตปุย๋หมกั พด. ผลิตปุย๋หมกั พด.
223 ส่งเสริมกำรผลิตปุย๋อนิทรีย์คุณภำพสูง ส่งเสริมกำรผลิตปุย๋อนิทรีย์คุณภำพสูง
224 ผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรสนบัสนนุกลุ่มเกษตรกร ผลิตพันธุ์พืชสมนุไพรสนบัสนนุกลุ่มเกษตรกร
225 สำธิตกำรท ำกำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำกำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ
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แผนงาน ยทุธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม
โครงการ วิจยัและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
กิจกรรม วิจยัและนวัตกรรมเพ่ือความเปน็เลศิทางวิชาการ 07008xxxxO1022

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
226 โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.)
227 โครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย 
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กิจกรรม วิจยัและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหาหรือพัฒนาศักยภาพการท างานของหน่วยงาน 07008xxxxO1023
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
228 โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจัย (ผ่ำน วช.)
229 โครงกำรวิจัย โครงกำรวิจัย 



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
แผนงาน :ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างพลงัทางสงัคม
โครงการ พัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการหลวง
กิจกรรมหลกั พัฒนาพ้ืนทีโ่ครงการหลวง 07008xxxxO1034

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
230 จัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำเกษตรพื นที่สูง จัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำเกษตรพื นที่สูง
231 โครงกำรพัฒนำพื นที่สูงแบบโครงกำรหลวง โครงกำรพัฒนำพื นที่สูงแบบโครงกำรหลวง 
232 โครงกำรพัฒนำพื นที่สูงแบบโครงกำรหลวงเพื่อแกป้ญัหำพื นที่ โครงกำรพัฒนำพื นที่สูงแบบโครงกำรหลวงเพื่อแกป้ญัหำพื นที่
233 ศูนย์ปฏบิติักำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง ศูนย์ปฏบิติักำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง (ครุภณัฑ์)

โครงการ สง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลกั สง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 07008xxxxO1035

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
234 โครงกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ
235 โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ
236 โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริของส ำนกังำนรำชเลขำธิกำร โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริของส ำนกังำนรำชเลขำธิกำร
237 โครงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนงั อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนงั อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ
238 โครงกำร "รักษน์  ำเพื่อพระแมข่องแผ่นดิน" โครงกำร "รักษน์  ำเพื่อพระแมข่องแผ่นดิน"
239 กำรท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ กำรท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
240 โครงกำรอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริฯ โครงกำรอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริฯ
241 ค่ำส ำรวจออกแบบ ค่ำส ำรวจออกแบบและควบคุมกำรกอ่สร้ำงงำนพระรำชด ำริ

ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง
แผนงาน บรูณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปญัหาในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ต าบลมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม สง่เสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 07008xxxxO0995

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (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.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
242 ปรับปรุงพื นที่นำร้ำงเพื่อปลูกข้ำว ปรับปรุงพื นที่นำร้ำงเพื่อปลูกข้ำว

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม (การพัฒนาความเสมอภาคและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก)
แผนงาน บรูณาการพัฒนาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร
กิจกรรมหลกั พัฒนาเทคโนโลยกีารพัฒนาทีด่นิในศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร 07008xxxxO1037

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (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.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
243 ฐำนเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรที่ดิน ฐำนเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรที่ดิน

โครงการ สง่เสริมและสร้างทกัษะในการประกอบอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลกั สนับสนุนงานพัฒนาทีด่นิเพ่ือสง่เสริมเกษตรทฤษฏใีหม่ 07008xxxxO1039

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (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.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
244 สำธิตกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สำธิตกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน

กิจกรรมหลกั การตรวจวิเคราะหด์นิเพ่ือสนับสนุนการใชปุ้ย๋ผสมเอง 07008xxxxO1038
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
245 บริกำรวิเครำะหดิ์น บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช

โครงการ สง่เสริมและพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปญัหาทีด่นิท ากินของเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดนิในพ้ืนทีจ่ดัการปญัหาทีด่นิท ากิน 07008xxxxO1036

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
246 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
247 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
248 จัดหำปนูเพื่อกำรเกษตร (โดโลไมท)์ จัดหำปนูเพื่อกำรเกษตร (โดโลไมท)์
249 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด
250 ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (ปนูมำร์ล) ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (ปนูมำร์ล)
251 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตพืชในพื นที่ดินเปรี ยว ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตพืชในพื นที่ดินเปรี ยว
252 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมกัชีวภำพ

โครงการ สร้างความเขม้แขง็กลุม่การผลติดา้นการเกษตร
กิจกรรม การพัฒนาทีด่นิเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลติในพ้ืนทีเ่กษตรแผนใหม่ 07008xxxxO1040

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
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107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
133 ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมกัสูตรพระรำชทำน
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
253 ส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน ส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
254 บริกำรวิเครำะหดิ์น บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
255 ส่งเสริมสำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. ส่งเสริมสำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
256 ส่งเสริมสำธิตกำรผลิตน  ำหมกัชีวภำพ ส่งเสริมสำธิตกำรผลิตน  ำหมกัชีวภำพ
257 ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
258 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด
259 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
260 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
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ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
แผนงาน บรูณาการจดัการมลพิษและสิง่แวดลอ้ม
โครงการ สง่เสริมการไถกลบและผลติปุย๋อินทรียเ์พ่ือปอ้งกันหมอกและควันไฟในพ้ืนทีเ่กษตรภาคเหนือ
กิจกรรม สง่เสริมการไถกลบและผลติปุย๋อินทรียเ์พ่ือปอ้งกันหมอกและควันไฟในพ้ืนทีเ่กษตรภาคเหนือ 07008xxxxO1041

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
261 ไถกลบตอซัง ไถกลบตอซัง



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

262 ผลิตปุย๋หมกั พด. ผลิตปุย๋หมกั พด.
263 ตรวจติดตำมกำรด ำเนนิงำนโครงกำร ตรวจติดตำมกำรด ำเนนิงำนโครงกำร

แผนงาน บรูณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า
โครงการ ปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิ และฟ้ืนฟูพ้ืนทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า
กิจกรรม ปอ้งกันการชะลา้งพังทลายของดนิและฟ้ืนฟูพ้ืนทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรักษ์ดนิและน้ า 07008xxxxO1042

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
264 ศึกษำ ส ำรวจ วำงแผนแนวทำงกำรปอ้งกนักำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ศึกษำ ส ำรวจ วำงแผนแนวทำงกำรปอ้งกนักำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน และฟืน้ฟพูื นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษดิ์นและน  ำ

265 สถำนตีรวจอำกำศ วัดคุณภำพน  ำ และวัดกำรสูญเสียหนำ้ดิน สถำนตีรวจอำกำศ วัดคุณภำพน  ำ และวัดกำรสูญเสียหนำ้ดิน

กลุม่งบประมาณรายจา่ยบรูณาการเชงิพ้ืนที ่(Area)
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (การพัฒนาพ้ืนทีแ่ละเมอืงน่าอยูอั่จฉริยะ)
แผนงาน บรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัภาคใต ้(พัฒนาการผลติสนิค้าเกษตรหลกัของภาคและสร้างความเขม้แขง็สถาบนัเกษตร)
โครงการ พัมนาและสง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดนิพ้ืนทีป่ลกูขา้วสงัขห์ยดภาคใต้ 07008xxxxO1004

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
266 บริกำรวิเครำะหดิ์น บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
267 ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช
268 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ

กิจกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในพ้ืนทีป่ลกูมะพร้าวภาคใต้ 07008xxxxO1006
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
269 บริกำรวิเครำะหดิ์น บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
270 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
271 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ
272 สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
273 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์

กิจกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในพ้ืนทีป่ลกูไมผ้ลภาคใต้ 07008xxxxO1005
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
274 บริกำรวิเครำะหดิ์น บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
275 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
276 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ
277 สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
278 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์

กิจกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิเพ่ือปลกูพืชอาหารสตัว์ภาคใต้ 07008xxxxO1007
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
279 บริกำรวิเครำะหดิ์น บริกำรวิเครำะหดิ์นและใหค้ ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน-น  ำ-พืช
280 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
281 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ

กิจกรรมหลกั จดัระบบอนุรักษ์ดนิและน้ าเพ่ือการปลกูพืชผสมผสานในพ้ืนทีภ่าคใต้ 07008xxxxO1008
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
282 งำนจัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ พร้อมพันธุ์พืช งำนจัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ พร้อมพันธุ์พืช
283 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
284 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ
285 ฝึกอบรมใหค้วำมรู้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ฝึกอบรมใหค้วำมรู้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

กิจกรรมหลกั น าร่องหมูบ่า้นเกษตรอินทรีย์ 07008xxxxO1009
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
286 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
287 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ (พด.2) สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ (พด.2)
288 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ (พด.7) สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ (พด.7)
289 ฝึกอบรมเกษตรกรด้ำนเทคโนโลยีพัฒนำที่ดินและนวัตกรรม 4.0 ฝึกอบรมเกษตรกรด้ำนเทคโนโลยีพัฒนำที่ดินและนวัตกรรม 4.1
290 ส่งเสริมกำรปลูกผักบนแผ่นกระเบื อง ส่งเสริมกำรปลูกผักบนแผ่นกระเบื อง

กิจกรรมหลกั เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติในพ้ืนทีด่นิเสือ่มโทรมภาคใต้ 07008xxxxO1010
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (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.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
291 งำนจัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ พร้อมพันธุ์พืช งำนจัดท ำระบบอนรัุกษดิ์นและน  ำ พร้อมพันธุ์พืช
292 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
293 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ 
294 สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูบด) สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูบด)
295 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูบด) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูบด)
296 สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
297 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท)์
298 ฝึกอบรมใหค้วำมรู้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ฝึกอบรมใหค้วำมรู้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

โครงการ ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
กิจกรรมหลกั ก าจดัขยะอินทรียเ์พ่ือชมุชนภาคใต้ 07008xxxxO1001

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
142 ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนนิงำน
299 ส่งเสริมกำรท ำปุย๋หมกัจำกขยะอนิทรีย์ ส่งเสริมกำรท ำปุย๋หมกัจำกขยะอนิทรีย์
300 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ 
301 ฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

แผนงาน บรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัภาคใตช้ายแดน (พัฒนาศักยภาพการผลติภาคการเกษตร)
โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลติดา้นการเกษตร
กิจกรรม เพ่ิมประสทิธิภาพการผลติยางพารา ปาลม์ น้ ามนั มะพร้าว และไมผ้ล 07008xxxxO0998

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
302 บริกำรวิเครำะหดิ์น - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
303 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

304 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ 
305 สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูฝุ่น) สำธิตกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูฝุ่น)
306 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูฝุ่น) ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยว (หนิปนูฝุ่น)

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดนิในการท าเกษตรผสมผสานเพ่ือปลกูพืชอาหารสตัว์ภาคใตช้ายแดน 07008xxxxO1000
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

307 บริกำรวิเครำะหดิ์น - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
308 สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด. สำธิตกำรท ำปุย๋หมกั พด.
309 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ 

กิจกรรม พัฒนาพ้ืนทีน่าร้างเพ่ือปลกูพืชเกษตรผสมผสาน 07008xxxxO0999
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

310 ปรับปรุงพื นที่นำร้ำงเพื่อท ำเกษตรผสมผสำน พร้อมพันธุ์พืช ปรับปรุงพื นที่นำร้ำงเพื่อท ำเกษตรผสมผสำน พร้อมพันธุ์พืช

แผนงาน บรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัภาคกลาง (ยกระดบัการผลติสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชน้วัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือใหส้ามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื)
โครงการ พัฒนาและสง่เสริมการเกษตร
กิจกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิพ้ืนทีป่ลกูขา้วลุม่น้ าเจา้พระยา-แมก่ลอง 07008xxxxO0997

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

311 บริกำรวิเครำะหดิ์น - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
312 ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช
313 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ 

แผนงาน บรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัภาคเหนือ (ยกระดบัเปน็ฐานการผลติเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยัเชือ่มโยงสูอุ่ตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมสงู)
โครงการ สง่เสริมเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ  
กิจกรรมหลกั ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัการดนิทีเ่หมาะสมและสง่เสริมระบบการรับรองแบบมสีว่นร่วมใหกั้บเกษตรผู้ผลติเกษตรอินทรียใ์นภาคเหนือตอนบน 07008xxxxO0996

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
314 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์ โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์ 
315 โครงกำรศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS โครงกำรศูนย์เรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ PGS
316 พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์ พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์
317 กำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ PGS กำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ PGS ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศ
318 กำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด กำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สดส ำหรับกลุ่มเกษตรอนิทรีย์
319 จัดประชุมคณะกรรมกำรคณะท ำงำน จัดประชุมคณะกรรมกำรคณะท ำงำน

แผนงาน บรูณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (สร้างความเขม้แขง็ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปญัหาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม)
โครงการ เพ่ิมศักยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุง่กุลาร้องไหม้าตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคตะวันออกเฉยีงเหนือ
กิจกรรมหลกั เพ่ิมศักยภาพการผลติขา้วหอมมะลทิุง่กุลาร้องไห้ 07008xxxxO1002

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
320 ค่ำกอ่สร้ำงระบบเกบ็กกัและระบำยน  ำพื นที่ทุ่งกลุำร้องไห้ ค่ำกอ่สร้ำงระบบเกบ็กกัและระบำยน  ำพื นที่ทุ่งกลุำร้องไห้

กิจกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิพ้ืนทีป่ลกูขา้วหอมมะลทิุง่กุลาร้องไห้ 07008xxxxO1003
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภมูภิำค) สนบัสนนุกำรด ำเนนิงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภมูภิำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมดิ (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบคุลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบคุคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินยั (กกจ.) งำนด้ำนวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)



รหสั ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลกัทีใ่ชง้าน

118 เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอนิเตอร์เนต็เว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบกิจำ่ยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จำ่ยอืน่ๆที่เกีย่วกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง (ด ำเนนิกำรสร้ำงใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ (ด ำเนนิกำรซื อใหม ่มลูค่ำมำกกว่ำ 5,000 บำท ไมใ่ช่เปน็กำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
321 บริกำรวิเครำะหดิ์น - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะหดิ์นและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช
322 สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ สำธิตกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมกัชีวภำพ 
323 สำธิตกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน สำธิตกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
324 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
325 ไถกลบตอซัง ไถกลบตอซัง


