
รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร

กจิกรรมหลกั พัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร 07008xxxxN0966

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)

แบบฟอร์มการก าหนดรหัสกจิกรรมย่อยทีใ่ช้เงนิในงบประมาณ (ปี 2562)

รหัสหน่วยงาน 0708 ช่ือหน่วยงาน กรมพัฒนาทีด่นิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน  (Function)  แผนงานพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

แผนงาน พืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ผลผลติ ฐานข้อมูลทรัพยากรทีด่นิได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ 07008xxxxN0976

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
123 โครงกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลทรัพยำกรดิน โครงกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลทรัพยำกรดิน
124 จดัท ำฐำนขอ้มูลกำรวำงแผนพฒันำพ้ืนท่ีเส่ียงภยั จดัท ำฐำนขอ้มูลกำรวำงแผนพฒันำพ้ืนท่ีเส่ียงภยั
125 โครงกำรจดัท ำฐำนขอ้มูลเพ่ือรองรับกำรประกำศก ำหนดบริเวณกำรใชท่ี้ดิน โครงกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูเพ่ือรองรับกำรประกำศก ำหนดบริเวณกำรใชท่ี้ดิน ตำมพระรำชบญัญติัพฒันำท่ีดิน 2551

126 โครงกำร ACNECS โครงกำรแผนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและแผนปฏิบติักำรไทย - ลำว - กมัพชูำ - เมียนมำ่ (ACNECS)

127 กำรจดัท ำขอ้มูลเพ่ือจดัท ำระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำ กำรจดัท ำขอ้มูลเพ่ือจดัท ำระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำ
128 โครงกำรควำมร่วมมือกบั IRD โครงกำรควำมร่วมมือกบั IRD
129 ส่งเสริมอนุสญัญำสหประชำชำติ (UNCCD / ICL / WASWC) ส่งเสริมอนุสญัญำสหประชำชำติวำ่ดว้ยกำรต่อตำ้นกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย (UNCCD / ICL / WASWC)

130 โครงกำรสมัมนำวนัต่อตำ้นกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยโลก โครงกำรสมัมนำเน่ืองในวนัแห่งกำรต่อตำ้นกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยโลก
131 โครงกำรประชุมกำรประเมินควำมเส่ือมโทรมของท่ีดิน โครงกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรกำรใชห้ลกัเศรษฐศำสตร์ในกำรประเมินควำมเส่ือมโทรมของท่ีดิน
132 กำรวำงแผนกำรใชท่ี้ดินเพ่ือบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีชุ่มน ้ำ กำรวำงแผนกำรใชท่ี้ดินเพ่ือบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีชุ่มน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัระหว่ำงประเทศ (RaNsar Site)
133 กำรปรับปรุงแผนกำรใชท่ี้ดินระดบัลุ่มน ้ำสำขำ กำรปรับปรุงแผนกำรใชท่ี้ดินระดบัลุ่มน ้ำสำขำเพ่ือกำรบริหำรพ้ืนท่ีชุ่มน ้ำโดยใชแ้บบจ ำลองภูมิสำรสนเทศและจดัท ำฐำนขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนแบบจ ำลอง

134 มำตรกำรป้องกนัดินถล่มและกำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน ไทย-ไตห้วนั มำตรกำร/วิธีกำรในกำรป้องกนัดินถล่มและกำรชะลำ้งพงัทลำยของดินในประเทศไทย ภำยใตโ้ครงกำรควำมร่วมมือดำ้นกำรเกษตรไทย-ไตห้วนั

135 กำรวำงแผนกำรใชท่ี้ดินและกำรปรับตวัในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัทำงกำรเกษตร กำรวำงแผนกำรใชท่ี้ดินและกำรปรับตวัในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยำ่งย ัง่ยนื (ไทย-เวียดนำม)
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136 กำรประยกุตใ์ชร้ะบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และขอ้มูลส ำรวจระยะไกล กำรประยกุตใ์ชร้ะบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และขอ้มลูส ำรวจระยะไกลเพ่ือปรับปรุงขอ้มลูกำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน

137 กำรจดังำนวนัดินโลก (World Soil Day) กำรจดังำนวนัดินโลก (World Soil Day) และกำรด ำเนินงำน Asain Soil Partnership)
138 งำนจดัท ำฐำนขอ้มูลและบริกำรแผนท่ีออร์โธสี มำตรำส่วน 1:4,000 งำนจดัท ำฐำนขอ้มูลและบริกำรแผนท่ีออร์โธสี มำตรำส่วน 1:4,000

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 07008xxxxN0977

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
139 โครงกำรพฒันำระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ โครงกำรพฒันำระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์

ผลผลติ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาทีด่นิ

กจิกรรมหลกั คลนิิกเกษตรเคล่ือนที่ 07008xxxxN0968

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
141 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น ้ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและค ำแนะน ำกำรจดักำรดิน - น ้ำ - พืช
142 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใชส้ำรอินทรียฯ์ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใชส้ำรอินทรียล์ดกำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตร

กจิกรรมหลกั การพัฒนาหมอดนิอาสาและหมอดนิน้อย 07008xxxxN0969

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
143 อบรมหมอดินอำสำ อบรมหมอดินอำสำ
144 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเก่ียวกบังำนกรมพฒันำท่ีดิน โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเก่ียวกบังำนกรมพฒันำท่ีดินผำ่นส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุและส่ือส่ิงพิมพ์
145 เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ในส่วนภูมิภำค เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ในส่วนภูมิภำคผำ่นส่ือมวลชนทอ้งถ่ิน 
146 ส่งเสริมขอ้มูลทำงวิชำกำรในส่วนของสถำนีพฒันำท่ีดิน ส่งเสริมขอ้มูลทำงวิชำกำรในส่วนของสถำนีพฒันำท่ีดิน

กจิกรรมหลกั ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาทีด่นิ 07008xxxxN0967

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
147 ศนูยถ่์ำยทอดเทคโนโลยกีำรพฒันำท่ีดิน ศนูยถ่์ำยทอดเทคโนโลยกีำรพฒันำท่ีดิน



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

ผลผลติ ทรัพยากรทีด่นิและน า้ได้รับการพัฒนา

กจิกรรมหลกั ปรับปรุงคุณภาพดนิ 07008xxxxN0970

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
148 กำรพฒันำพ้ืนท่ีดินเปร้ียว กำรพฒันำพ้ืนท่ีดินเปร้ียว
149 ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด
150 ส่งเสริมกำรพฒันำพ้ืนท่ีดินเคม็ ส่งเสริมกำรพฒันำพ้ืนท่ีดินเคม็
151 ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง

กจิกรรมหลกั ฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะล้างพังทลายของดนิ 07008xxxxN0971

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
152 รณรงคแ์ละส่งเสริมกำรปลูกหญำ้แฝก รณรงคแ์ละส่งเสริมกำรปลูกหญำ้แฝก
153 จดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำบนพ้ืนท่ีลุ่ม - ดอน - สูง จดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำบนพ้ืนท่ีลุ่ม - ดอน - สูง
154 โครงกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้โครงกำรหลวงและพฒันำศกัยภำพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงโครงกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้โครงกำรหลวงและพฒันำศกัยภำพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
155 กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำเพ่ือป้องกนัและบรรเทำอุทกภยั กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำเพ่ือป้องกนัและบรรเทำอุทกภยั
156 คำ่เดินทำงไปต่ำงประเทศชัว่ครำว คำ่เดินทำงไปต่ำงประเทศชัว่ครำว
157 กำรพฒันำบุคลำกรกรมฯ กำรพฒันำบุคลำกรกรมฯ

กจิกรรมหลกั การพัฒนาทีด่นิพืน้ทีเ่ฉพาะ 07008xxxxN0972

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
158 โครงกำรเพ่ิมผลผลิตขำ้วหอมมะลิ โครงกำรเพ่ิมผลผลิตขำ้วหอมมะลิมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกในพ้ืนท่ีทุง่กลุำร้องไห้
159 พฒันำลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ พฒันำลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ
160 ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผำ่นกำรเล้ียงกุง้กลุำด ำ ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผำ่นกำรเล้ียงกุง้กลุำด ำ
161 กำรพฒันำพ้ืนท่ีทุง่สมัฤทธ์ิ กำรพฒันำพ้ืนท่ีทุง่สมัฤทธ์ิ
162 โครงกำรเพ่ิมศกัยภำพกำรผลิตขำ้วอินทรีย์ โครงกำรเพ่ิมศกัยภำพกำรผลิตขำ้วอินทรียแ์ละพืชหลงันำเพ่ือกำรส่งออกในพ้ืนท่ีทุ่งหมำหิว จ .อุบลรำชธำนี



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

กจิกรรมหลกั ส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ลดการใช้สารเคมทีางการเกษตร 07008xxxxN0973

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
163 มหกรรมเกษตรอินทรีย์ มหกรรมเกษตรอินทรีย์
164 โครงกำรส่งเสริมกำรใชส้ำรอินทรียล์ดกำรใชส้ำรเคมี โครงกำรส่งเสริมกำรใชส้ำรอินทรียล์ดกำรใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตร / เกษตรอินทรีย์
165 สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตอินทรียชี์วภำพลดใชส้ำรเคมี สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตอินทรียชี์วภำพลดใชส้ำรเคมีทำงกำรเกษตร / เกษตรอินทรีย์
166 รณรงคง์ดเผำฟำงและตอซงัพืช รณรงคง์ดเผำฟำงและตอซงัพืช
167 โครงกำรหมอดินนอ้ยในโรงเรียน โครงกำรหมอดินนอ้ยในโรงเรียน
168 รับรองมำตรฐำนปัจจยักำรผลิตทำงกำรเกษตร รับรองมำตรฐำนปัจจยักำรผลิตทำงกำรเกษตร
169 พฒันำฐำนขอ้มูลเกษตรอินทรีย์ พฒันำฐำนขอ้มูลเกษตรอินทรีย์
170 ขบัเคล่ือนโรงปุ๋ ยอินทรีย ์ ขบัเคล่ือนโรงปุ๋ ยอินทรีย ์งบ CEO ให้ผลิตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง และผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน
171 ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอินทรียใ์นต่ำงประเทศ ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอินทรียใ์นต่ำงประเทศ
172 โครงกำรวิจยันวตักรรมเทคโนโลยชีีวภำพ / เกษตรอินทรีย์ โครงกำรวิจยันวตักรรมเทคโนโลยชีีวภำพ / เกษตรอินทรีย์

กจิกรรมหลกั สร้างนิคมการเกษตร 07008xxxxN0974

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
173 ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด
174 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
175 จดัท ำระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำ (ขำ้ว,ถัว่เหลือง) จดัท ำระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำ (พ้ืนท่ีนิคมขำ้ว,ถัว่เหลือง)
176 บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค  ำแนะน ำกำรจดักำรดิน-น ้ำ-พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค  ำแนะน ำกำรจดักำรดิน-น ้ำ-พืช
177 จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์ จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์
178 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด

กจิกรรมหลกั การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและลดโลกร้อน 07008xxxxN0975

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
179 กำรป้องกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน กำรป้องกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function)  แผนงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล า้และสร้างการเตบิโตจากภายใน

แผนงาน :ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

โครงการ พัฒนาพืน้ทีโ่ครงการหลวง

กจิกรรมหลกั พัฒนาพืน้ทีโ่ครงการหลวง 07008xxxxN0978

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
180 จดัท ำระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำเกษตรพ้ืนท่ีสูง จดัท ำระบบอนุรักษดิ์นและน ้ำเกษตรพ้ืนท่ีสูง
181 โครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง โครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง (โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง)
182 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแกปั้ญหำพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอยำ่งย ัง่ยนื โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแกปั้ญหำพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอยำ่งย ัง่ยนื
183 ศนูยป์ฏิบติักำรพฒันำท่ีดินโครงกำรหลวง ศนูยป์ฏิบติักำรพฒันำท่ีดินโครงกำรหลวง (ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง)

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กจิกรรมหลกั ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 07008xxxxN0980

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
140 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
184 โครงกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
185 โครงกำรศนูยศึ์กษำกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรศนูยศึ์กษำกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
186 โครงกำรพฒันำตำมพระรำชด ำริของส ำนกังำนรำชเลขำธิกำร โครงกำรพฒันำตำมพระรำชด ำริของส ำนกังำนรำชเลขำธิกำร
187 โครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีลุ่มน ้ำปำกพนงั อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีลุ่มน ้ำปำกพนงั อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
188 โครงกำร "รักษน์ ้ำเพ่ือพระแม่ของแผน่ดิน" โครงกำร "รักษน์ ้ำเพ่ือพระแม่ของแผน่ดิน"
189 กำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
190 โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ
191 คำ่ส ำรวจออกแบบ คำ่ส ำรวจออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำงงำนพระรำชด ำริ
192 ก ำหนดขอบเขตท่ีดินท ำกินและวำงแผนกำรใชท่ี้ดิน ก ำหนดขอบเขตท่ีดินท ำกินและวำงแผนกำรใชท่ี้ดินพ้ืนท่ีโครงกำรรักษน์ ้ำฯ



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร

กจิกรรม พัฒนาคุณภาพดนิในพืน้ทีจ่ัดการปัญหาทีด่นิท ากนิ 07008xxxxN0979

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
193 ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด
194 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
195 จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์ จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์
196 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด
197 ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียว (ปูนมำร์ล) ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปร้ียว (ปูนมำร์ล)
198 ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ีดินเปร้ียว ส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ีดินเปร้ียว
199 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
200 ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)

ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง

แผนงาน บูรณาการขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในจังหวดัชายแดนภาคใต้

โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวดัชายแดนภาคใต้

กจิกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 07008xxxxN0944

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
201 คำ่ก่อสร้ำง คำ่ก่อสร้ำง (ปรับปรุงพ้ืนท่ีนำร้ำงเพ่ือปลูกขำ้ว)
202 คำ่ส ำรวจออกแบบล่วงหนำ้ คำ่ส ำรวจออกแบบล่วงหนำ้

ยุทธศาสตรด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร

โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กจิกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 07008xxxxN0947

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
203 ไถกลบตอซงั งดเผำฟำงและตอซงัพืช ไถกลบตอซงั งดเผำฟำงและตอซงัพืช
204 ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด
205 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
206 จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์ จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

207 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด
208 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
209 ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ

โครงการ บริหารจัดการผลติสินค้าเกษตรตามแผนทีเ่กษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Nap)

กจิกรรมหลกั การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกจิ 07008xxxxN0945

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใชเ้ป็นกำรปรับปรุ่ง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใชเ้ป็นกำรปรับปรุ่ง ซ่อมแซม) 
210 กำรจดัท ำแผนท่ีเกษตร (Agri-Nap online) กำรจดัท ำแผนท่ีเกษตรเพ่ือกำรบริหำรจดักำรเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Nap online)
211 กำรส ำรวจและวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ (Zoning) กำรส ำรวจและวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจเพ่ือสนบัสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ ส ำหรับสินคำ้เกษตรท่ีส ำคญั (Zoning)

212 กำรส ำรวจและจดัท ำเขตกำรใชท่ี้ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ กำรส ำรวจและจดัท ำเขตกำรใชท่ี้ดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจ
213 กำรส ำรวจและจดัท ำฐำนขอ้มูลพืชเศรษฐกิจ กำรส ำรวจและจดัท ำฐำนขอ้มูลพืชเศรษฐกิจ
214 กำรส ำรวจและจดัท ำแผนท่ี (มำตรำส่วน 1:25,000) กำรส ำรวจและจดัท ำแผนท่ีสภำพกำรใชท่ี้ดิน (มำตรำส่วน 1:25,000)

215 ปรับปรุงขอ้มูลเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ปรับปรุงขอ้มลูเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจดัท ำระบบฐำนขอ้มลู

สนบัสนุนนโยบำยกำรบริหำรจดักำรเชิงรุก(Agri-Nap) ตำมนโยบำยกำรบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) 

216 โครงกำรจดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศเชิงพ้ืนท่ี โครงกำรจดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือวำงแผนกำรใชท่ี้ดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรำยแปลง
217 โครงกำรจดัท ำแผนท่ีควำมเหมำะสมของท่ีดิน โครงกำรจดัท ำแผนท่ีควำมเหมำะสมของท่ีดินส ำหรับปลูกพืชสมุนไพร

กจิกรรมหลกั พัฒนาทีด่นิเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลติในพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมตาม Agri-Nap 07008xxxxN0946

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
218 โครงกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่เหมำะสมในกำรปลูกขำ้ว โครงกำรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่เหมำะสมในกำรปลูกขำ้วเพ่ือท ำเกษตรผสมผสำน

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร

กจิกรรมหลกั พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่นิในศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 07008xxxxN0949

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
219 ฐำนเรียนรู้ดำ้นเทคโนโลยกีำรจดักำรท่ีดิน ฐำนเรียนรู้ดำ้นเทคโนโลยกีำรจดักำรท่ีดิน

โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร

กจิกรรมหลกั ธนาคารปุ๋ยอนิทรย์ 07008xxxxN0948

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
220 กำรจดัตั้งธนำคำรปุ๋ ยอินทรีย ์(ใหม)่ กำรจดัตั้งธนำคำรปุ๋ ยอินทรีย ์(ใหม)่



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กจิกรรมหลกั ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่นิเพ่ือขบัเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอนิทรีย์ 07008xxxxN0950

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
221 โครงกำรฝึกอบรมดำ้นกำรพฒันำเกษตรอินทรีย์ โครงกำรฝึกอบรมดำ้นกำรพฒันำเกษตรอินทรีย์
222 โครงกำรจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เกษตรอินทรีย ์PGS โครงกำรจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เกษตรอินทรีย ์PGS
223 โครงกำรผลิตส่ือประชำสมัพนัธ์ โครงกำรผลิตส่ือประชำสมัพนัธ์ องคค์วำมรู้ดำ้นกำรผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
224 พฒันำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ พฒันำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
225 โครงกำรจดัท ำเขตเกษตรอินทรีย ์(Organic Zoning) โครงกำรจดัท ำเขตเกษตรอินทรีย ์(Organic Zoning)

กจิกรรมหลกั สนับสนุนงานพัฒนาทีด่นิเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 07008xxxxN0951

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
226 สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน
227 ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้เกษตรทฤษฏีใหม่

228 กำรจดัท ำผงัแปลง กำรจดัท ำผงัแปลง

แผนงาน บูรณาการวจิัยและนวตักรรม

โครงการ วจิัยและพัฒนาทีด่นิอย่างยั่งยืน

กจิกรรม วจิัยและพัฒนาทีด่นิอย่างยั่งยืน 07008xxxxN0952

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
229 โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.) โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.)
230 โครงกำรวิจยั โครงกำรวิจยั 

โครงการ วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดนิ

กจิกรรม วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดนิเพ่ือความเป็นเลศิทางวชิาการ 07008xxxxN0954

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
231 โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.) โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.)
232 โครงกำรวิจยั โครงกำรวิจยั 

กจิกรรม วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดนิส าหรับพืน้ทีด่นิปัญหา 07008xxxxN0953

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
233 โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.) โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.)
234 โครงกำรวิจยั โครงกำรวิจยั 



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

โครงการ วจิัยพืน้ฐานเพ่ือสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาทีด่นิ

กจิกรรม วจิัยพืน้ฐานเพ่ือสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาทีด่นิ 07008xxxxN0955

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
235 โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.) โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.)
236 โครงกำรวิจยั โครงกำรวิจยั 

กจิกรรม วจิัยพืน้ฐานเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดนิ 07008xxxxN0956

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
237 โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.) โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.)
238 โครงกำรวิจยั โครงกำรวิจยั 

โครงการ วจิัยประยุกต์และต่อยอดงานวชิาการด้านการพัฒนาทีด่นิเพ่ือแก้ปัญหาให้กบัเกษตรกร

กจิกรรม วจิัยประยุกต์และต่อยอดงานวชิาการด้านการพัฒนาทีด่นิเพ่ือแก้ปัญหาให้กบัเกษตรกร 07008xxxxN0957

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
239 โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.) โครงกำรวิจยั (ผำ่น วช.)
240 โครงกำรวิจยั โครงกำรวิจยั 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน า้และสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน า้

โครงการ พัฒนาแหล่งน า้ชุมชน

กจิกรรม การก่อสร้างแหล่งน า้ชุมชน 07008xxxxN0981

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
241 คำ่ก่อสร้ำง คำ่ก่อสร้ำง แหล่งน ้ำชุมชน
242 คำ่ส ำรวจ คำ่ส ำรวจ ออกแบบล่วงหนำ้กำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำชุมชน
243 คำ่ควบคุม คำ่ควบคุม งำนก่อสร้ำงแหล่งน ้ำชุมชน
244 กำรจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ำและกำรฝึกอบรม กำรจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ำและกำรฝึกอบรม

โครงการ แหล่งน า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน

กจิกรรม การก่อสร้างแหล่งน า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 07008xxxxN0982

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
245 คำ่ก่อสร้ำง คำ่ก่อสร้ำง แหล่งน ้ำในไร่นำขนำด 1,260 ลบ.ม.
246 คำ่ส ำรวจและติดตำมกำรก่อสร้ำง คำ่ส ำรวจและติดตำมกำรก่อสร้ำง



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม
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โครงการ พัฒนาแหล่งน า้เพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน า้

กจิกรรม พัฒนาแหล่งน า้เพ่ือการอนุรักษ์ดนิและน า้ 07008xxxxN0983

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
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122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
247 คำ่ส ำรวจออกแบบล่วงหนำ้ คำ่ส ำรวจออกแบบล่วงหนำ้ แหล่งน ้ำขนำดเลก็ / ระบบส่งน ้ำในไร่นำ
248 คำ่ควบคุม คำ่ควบคุม ก่อสร้ำงแหล่งน ้ำขนำดเลก็ / ระบบส่งน ้ำในไร่นำ
249 คำ่ก่อสร้ำง คำ่ก่อสร้ำง แหล่งน ้ำขนำดเลก็ / ระบบส่งน ้ำในไร่นำ

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพืน้ที ่(Area)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดบัภาคใต้ (ยุทธศาสตร์:พัฒนาการผลติสินค้าเกษตรหลกัของภาค)

โครงการ ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน (ห่วงโซ่คุณค่า:ต้นทางเพิม่ศักยภาพการผลติ)

กจิกรรม สนับสนุนงานพัฒนาทีด่นิเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ (ภาคใต้) 07008xxxxN0964

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
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114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
250 สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน
251 ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้เกษตรทฤษฏีใหม่

252 กำรจดัท ำผงัแปลง กำรจดัท ำผงัแปลง

โครงการ ยกระดบัการผลติสินค้าเกษตรทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และเหมาะสมกบัศักยภาพพืน้ทีข่องภาค (ห่วงโซ่คุณค่า:ต้นทาง เพิม่ศักยภาพการผลติ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ภาคใต้) 07008xxxxN0965

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
253 ไถกลบตอซงั งดเผำฟำงและตอซงัพืช ไถกลบตอซงั งดเผำฟำงและตอซงัพืช
254 จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์ จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์
255 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด
256 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
257 ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

แผนงาน บูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดบัภาคใต้ชายแดน (ยุทธศาสตร์:พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัภาคการผลติ)

โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลติภาคเกษตร (ห่วงโซ่คุณค่า:ต้นทางเพิม่ศักยภาพการผลติ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ภาคใต้ชายแดน) 07008xxxxN0961

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
258 จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์ จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์
259 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด
260 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
261 ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ

กจิกรรมหลกั สนับสนุนงานพัฒนาทีด่นิเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ (ภาคใต้ชายแดน) 07008xxxxN0962

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
262 สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน
263 ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้เกษตรทฤษฏีใหม่

264 กำรจดัท ำผงัแปลง กำรจดัท ำผงัแปลง

แผนงาน บูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ยุทธศาสตร์:สร้างความเข้มแขง็ของงานเศรษฐกจิภายในควบคู่กบัการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม)

โครงการ เพิม่ศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลทุ่ิงกลุาร้องไห้มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ (ห่วงโซ่คุณค่า:ต้นทางเพิม่ศักยภาพการผลติ)

กจิกรรม การพัฒนาทีด่นิพืน้ทีเ่ฉพาะ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 07008xxxxN0963

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
265 โครงกำรเพ่ิมผลผลิตขำ้วหอมมะลิทุง่กลุำร้องไห้ โครงกำรเพ่ิมผลผลิตขำ้วหอมมะลิมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกในพ้ืนท่ีทุ่งกุลำร้องไห ้(บูรณำกำรพ้ืนท่ีระดบัภำค)

แผนงาน บูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดบัภาคเหนือ (ยุทธศาสตร์:ยุทธศาสตร์ยกระดบัเป็นฐานการผลติเกษตรอนิทรีย์และเกษตรปลอดภยัเช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกาตรแปรรูปทีส่ร้างมูลค่าเพิม่สูง)

โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภยัภาคเหนือ (ห่วงโซ่คุณค่า:ต้นทาง เพิม่ศักยภาพการผลติ)

กจิกรรมหลกั พัฒนาคุณภาพดนิในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ภาคเหนือ) 07008xxxxN0959

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
266 ไถกลบตอซงั งดเผำฟำงและตอซงัพืช ไถกลบตอซงั งดเผำฟำงและตอซงัพืช
267 ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด ผลิต-จดัหำเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสด
268 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
269 จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์ จดัหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท)์
270 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด
271 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน
272 ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ ผลิตน ้ำหมกัชีวภำพ



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

โครงการ ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ภาคเหนือ  (ห่วงโซ่คุณค่า:ต้นทาง เพิม่ศักยภาพการผลติ)

กจิกรรมหลกั ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่นิเพ่ือขบัเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอนิทรีย์ (ภาคเหนือ) 07008xxxxN0960

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
273 โครงกำรจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เกษตรอินทรีย ์PGS โครงกำรจดัตั้งศนูยเ์รียนรู้เกษตรอินทรีย ์PGS
274 พฒันำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ พฒันำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรจดักำรน ้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื
แผนงำน บรูณำกำรพฒันำพ้ืนท่ีระดบัภำคเหนือ (ยทุธศำสตร์:อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟปู่ำตน้น ้ำใหค้งควำมสมบรูณ์ จดัระบบบริหำรจดักำรน ้ำอยำ่งเหมำะสมและเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท้ัว่ถึงป้องกนัและแกไ้ขปัญหำมลพิษหมอกควนัอยำ่งย ัง่ยนื)

โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมภาคเหนือ (ห่วงโซ่คุณค่า:ต้นทางฟ้ืนฟูและป้องกนัทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม)

กจิกรรม ส่งเสริมการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรีย์เพ่ือป้องกนัหมอกและควนัไฟในพืน้ทีเ่กษตรภาคเหนือ (ภาคเหนือ) 07008xxxxN0958

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค ์(ส่วนภูมิภำค)
102 งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.) งำนดำ้นกำรเงินและบญัชี (กค.)
103 งำนดำ้นพสัดุ (กค.) งำนดำ้นพสัดุ (กค.)
104 งำนดำ้นงบประมำณ (กค.) งำนดำ้นงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พฒันำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนดำ้นงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนดำ้นงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.) งำนดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.) งำนดำ้นอำคำรและสถำนท่ี (สลก.)
112 งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนดำ้นบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนดำ้นพฒันำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนดำ้นวินยั (กกจ.) งำนดำ้นวินยั (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)



รหัส ช่ือกจิกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกจิกรรมย่อยแบบยาว กจิกรรม

ย่อย หลกัทีใ่ช้งาน

116 กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.) กำรวิเทศสมัพนัธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.) เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดัหำวสัดุ กำรเบิกจ่ำยคำ่น ้ำมนัรถ คำ่ซ่อมบ ำรุง คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผงั (สวพ.) ออกแบบและวำงผงั (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
122 ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ ์(ด ำเนินกำรซ้ือใหม่ มูลคำ่มำกกว่ำ 5,000 บำท ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม) 
275 ไถกลบตอซงั ไถกลบตอซงั
276 ผลิตปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน ผลิดปุ๋ ยหมกัสูตรพระรำชทำน


