
รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก พัฒนาด้านการเกษตร 07008xxxxQ0957

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)

แบบฟอร์มการก าหนดรหัสกิจกรรมย่อยท่ีใช้เงินในงบประมาณ (ปี 2565)
รหัสหน่วยงาน 0708 ช่ือหน่วยงาน กรมพัฒนาท่ีดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน  (Function)  แผนงานพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การด าเนินงานภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์)
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 07008xxxxQ0979

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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

กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูลแผนการใช้ท่ีดิน 07008xxxxQ0980
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
125 กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลทรัพยำกรท่ีดิน กำรจัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลทรัพยำกรท่ีดินและแผนกำรใช้ท่ีดินเพ่ือกำรด ำเนินงำนภำยใต้ พ .ร.บ. พัฒนำท่ีดิน 2551
126 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรใช้ท่ีดินระดับต ำบล กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรใช้ท่ีดินระดับต ำบล
127 กำรจัดท ำฐำนข้อมูล (แปลงใหญ่ Agri-Map เขตพัฒนำท่ีดิน Big Data) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสนับสนุนงำนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ (แปลงใหญ่ Agri-Map เขตพัฒนำท่ีดิน Big Data) 

128 กำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแผนกำรใช้ท่ีดินระดับพื นท่ี กำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแผนกำรใช้ท่ีดินระดับพื นท่ี

กิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการส ารวจและการจัดท าแผนท่ี 07008xxxxQ0981
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
129 งำนพัฒนำเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี งำนพัฒนำเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนท่ี
130 งำนส ำรวจและผลิตแผนท่ี งำนส ำรวจและผลิตแผนท่ี
131 งำนบริกำรแผนท่ีและข้อมูลทำงแผนท่ี งำนบริกำรแผนท่ีและข้อมูลทำงแผนท่ี
132 งำนจ ำแนกประเภทท่ีดิน งำนจ ำแนกประเภทท่ีดิน
133 งำนส ำมะโนท่ีดิน งำนส ำมะโนท่ีดิน

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาท่ีดิน
กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ 07008xxxxQ0967

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
135 โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบัตรดินดี โครงกำรบริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรำยแปลงผ่ำนบัตรดินดี
135 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช กำรบริกำรวิเครำะห์ดินและค ำแนะน ำกำรจัดกำรดิน - น  ำ - พืช และส่ิงปรับปรุงดินทำงห้องปฏิบัติกำร

137 หน่วยวิเครำะห์ดินเคล่ือนท่ี หน่วยวิเครำะห์ดินเคล่ือนท่ี (Mobile Unit)
138 กำรพัฒนำมำตรฐำนและศักยภำพกำรวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร กำรพัฒนำมำตรฐำนและศักยภำพกำรวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร
139 กำรปนเป่ือนโลหะหนักในดินพื นท่ีเกษตรกรรม กำรปนเป่ือนโลหะหนักในดินพื นท่ีเกษตรกรรม
140 กำรพัฒนำระบบ e-Service กำรพัฒนำระบบ e-Service ข้อมูลคุณภำพดินระดับประเทศ

กิจกรรมหลัก การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพ่ือมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน 07008xxxxQ0968
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
141 หมอดินอำสำ หมอดินอำสำ
142 ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรพัฒนำท่ีดิน ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรพัฒนำท่ีดิน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 07008xxxxQ0969
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
143 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
144 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด . ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด .
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน

ผลผลิต ทรัพยากรท่ีดินและน้ าได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคุณภาพดิน 07008xxxxQ0971

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
146 กำรพัฒนำพื นท่ีดินเปรี ยว กำรพัฒนำพื นท่ีดินเปรี ยว
147 ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด ปรับปรุงพื นท่ีดินกรด
148 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นท่ีดินเค็ม ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นท่ีดินเค็ม

กิจกรรมหลัก ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 07008xxxxQ0972
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
149 รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก
150 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำบนพื นท่ีลุ่ม - ดอน - สูง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำบนพื นท่ีลุ่ม - ดอน - สูง
151 กำรพัฒนำท่ีดินเพ่ือป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ กำรพัฒนำท่ีดินเพ่ือป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติทำงกำรเกษตร

กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีดินปัญหา 07008xxxxQ0973
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
152 โครงกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวหอมมะลิ โครงกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพ่ือกำรส่งออกในพื นท่ีทุ่งกุลำร้องไห้
153 กำรพัฒนำพื นท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ กำรพัฒนำพื นท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ
154 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์และพืชหลังนำเพ่ือกำรส่งออกในพื นท่ีทุ่งหมำหิว จ.อุบลรำชธำนี

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 07008xxxxQ0974
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
155 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมี โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
156 สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตอินทรีย์ชีวภำพลดใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
157 ไถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุและแร่ธำตุในดิน ไถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุและแร่ธำตุในดิน
158 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
159 รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร
160 พัฒนำฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์ พัฒนำฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์
161 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ / เกษตรอินทรีย์ โครงกำรวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ / เกษตรอินทรีย์



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 07008xxxxQ0977
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
162 กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
163 กำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน กำรส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

164 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ สนับสนุนด้ำนกำรตลำด

กิจกรรมหลัก ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 07008xxxxQ0978
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
134 ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมัก
165 ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อยอด) ธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อยอด)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กิจกรรมหลัก การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 07008xxxxQ0970
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
166 ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน  ำในไร่นำ ขนำด 1,260 ลบ.ม. ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน  ำในไร่นำ ขนำด 1,260 ลบ.ม.
167 ค่ำส ำรวจ ค่ำควบคุม และติดตำม ค่ำส ำรวจ ค่ำควบคุม และติดตำมกำรก่อสร้ำงแหล่งน  ำในไร่นำ ขนำด 1,260 ลบ.ม.



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 07008xxxxQ0975
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

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

กิจกรรมหลัก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน 07008xxxxQ0976
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
169 ส่งเสริมอนุสัญญำสหประชำชำติ(UNCCD/ICL/WASWC) ส่งเสริมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย (UNCCD/ICL/WASWC)

170 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีนวัตกรรมกำรพัฒนำ โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีนวัตกรรมกำรพัฒนำ
171 อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย
172 ควำมร่วมมือกับ IRD ควำมร่วมมือกับ IRD
173 กำรขับเคล่ือนศูนย์ควำมเป็นเลิศ (CESRA) กำรขับเคล่ือนศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยดินแห่งภูมิภำคเอเซีย (CESRA)
174 กำรจัดงำนวันดินโลก กำรจัดงำนวันดินโลก (World Soil Day)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

175 กำรด ำเนินงำน Asian Soil Partnership กำรด ำเนินงำน Asian Soil Partnership
176 กำรพัฒนำบุคลำกรกรมพัฒนำท่ีดิน กำรพัฒนำบุคลำกรกรมพัฒนำท่ีดิน

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function)  แผนงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาด้านการเกษตร)
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 07008xxxxQ0959

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
177 ไถกลบตอซัง เพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุและแร่ธำตุในดิน ไถกลบตอซัง เพ่ือเพ่ิมอินทรีย์วัตถุและแร่ธำตุในดิน
178 ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด ผลิต-จัดหำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
179 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน
180 จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์)
181 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด 
182 ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.
183 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมักชีวภำพ

โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมหลัก พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 07008xxxxQ0958

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
184 ปรับเปล่ียนพื นท่ีไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำว ปรับเปล่ียนพื นท่ีไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวเพ่ือท ำเกษตรผสมผสำน
185 ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตในพื นท่ีตำม Agri-map ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตในพื นท่ีตำม Agri-map
186 สนับสนุนกำรใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดิน สนับสนุนกำรใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ำรุงดินในพื นท่ีท่ัวไป

โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่
กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 07008xxxxQ0963

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
187 สำธิตกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน สำธิตกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน

โครงการ บริหารจัดการดินและน้ าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า
กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์พัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า 07008xxxxQ0961

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
188 บริกำรวิเครำะห์ดิน น  ำ พืช บริกำรวิเครำะห์ดิน น  ำ พืช
189 จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์) จัดหำปูนเพ่ือกำรเกษตร (โดโลไมท์)
190 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นท่ีดินกรด
191 จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ
192 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในเขตพัฒนำท่ีดินลุ่มน  ำ
193 ค่ำควบคุม ค่ำควบคุมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในเขตพัฒนำท่ีดินลุ่มน  ำ
194 ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ส่งเสริมกำรใช้สำรอินทรีย์ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
195 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำท่ีดิน

โครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ
กิจกรรมหลัก พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 07008xxxxQ0962

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
196 เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้สู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
197 กำรพัฒนำพื นท่ีลุ่มน  ำปิง ลุ่มน  ำวัง และลุ่มน  ำสำละวิน กำรพัฒนำพื นท่ีลุ่มน  ำปิง ลุ่มน  ำวัง และลุ่มน  ำสำละวิน
198 กำรพัฒนำลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำอิงตอนบน กำรพัฒนำลุ่มน  ำสำขำแม่น  ำอิงตอนบน
199 พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ
200 กำรพัฒนำศักยภำพพื นท่ีดินเปรี ยวจัดบริเวณขอบพลุโต๊ะแดง กำรพัฒนำศักยภำพพื นท่ีดินเปรี ยวจัดบริเวณขอบพลุโต๊ะแดง
201 พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพพื นท่ีทุ่งรังสิตแบบบูรณำกำร พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพพื นท่ีทุ่งรังสิตแบบบูรณำกำร
202 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื นท่ีทุ่งมหำรำช เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรมในพื นท่ีทุ่งมหำรำช
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โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับต าบล
กิจกรรมหลัก ความร่วมมือพัฒนาต าบล (SMART TAMBON) 07008xxxxQ0960

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
203 กำรขับเคล่ือนแผนกำรใช้ท่ีดินระดับต ำบล กำรขับเคล่ือนแผนกำรใช้ท่ีดินระดับต ำบล ไปสู่ Smart Tambon
204 เครือข่ำยบัตรดินดี เครือข่ำยบัตรดินดี และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน
205 กำรตรวจวิเครำะห์ดิน กำรตรวจวิเครำะห์ดิน
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206 กำรสำธิต กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีพัฒนำท่ีดิน กำรสำธิต กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีพัฒนำท่ีดิน
207 กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ Smart Tambon กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ Smart Tambon
208 กำรจัดตั งศูนย์พัฒนำท่ีดินอัจฉริยะ กำรจัดตั งศูนย์พัฒนำท่ีดินอัจฉริยะ (ศำลำดินดี)

โครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ิมมูลค่าท่ีดินเพ่ือการเกษตร
กิจกรรมหลัก ปรับรูปท่ีดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชนน าร่องพะเยาโมเดล 07008xxxxQ0964

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
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122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
209 ปรับระดับพื นท่ีนำให้เหมำะสมกับสภำพพื นท่ี ปรับระดับพื นท่ีนำให้เหมำะสมกับสภำพพื นท่ี (Land Leveling)

โครงการ พัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 07008xxxxQ0966

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

210 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
211 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลดินและงำนวิจัย โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลดินและงำนวิจัยผ่ำนระบบเครือข่ำย
212 โครงกำรพัฒนำระบบ e-service ข้อมูลคุณภำพดิน โครงกำรพัฒนำระบบ e-service ข้อมูลคุณภำพดินระดับประเทศ (สวด.)

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 07008xxxxQ0965
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

213 กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
214 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กอง /ส ำนัก ของกรมพัฒนำท่ีดิน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การเสริมสร้างพลังทางสังคม)
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง
กิจกรรมหลัก การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 07008xxxxQ0982

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
215 โครงกำรพัฒนำพื นท่ีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง โครงกำรพัฒนำพื นท่ีศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง
216 โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวง
217 โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญำพื นท่ีเฉพำะ โครงกำรพัฒนำพื นท่ีสูงแบบโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญำพื นท่ีเฉพำะ

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 07008xxxxQ0983

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
218 สนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
219 กำรท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์
220 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
แผนงาน ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม
โครงการ ส่งเสริมการไถกลบและผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการไถกลบและผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 07008xxxxQ0986

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

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

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
221 ไถกลบตอซัง ไถกลบตอซัง
222 ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง
แผนงาน บูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 07008xxxxQ0956

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



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

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
145 สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน สนับสนุนนโยบำย ประชำสัมพันธ์ และติดตำมกำรด ำเนินงำน
223 จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ จัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ ปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1
224 ส่งเสริมกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ ส่งเสริมกำรท ำ/กำรใช้น  ำหมักชีวภำพ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก)
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 07008xxxxQ0985

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
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109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

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

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน 07008xxxxQ0984

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ด ำเนินกำรซื อใหม่ ไม่ใช่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ) 
226 กำรพัฒนำคุณภำพดินในพื นท่ีจัดกำรปัญหำท่ีดินท ำกิน กำรพัฒนำคุณภำพดินในพื นท่ีจัดกำรปัญหำท่ีดินท ำกิน
227 กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในพื นท่ีจัดกำรปัญหำท่ีดินท ำกิน กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำในพื นท่ีจัดกำรปัญหำท่ีดินท ำกิน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ)
แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
กิจกรรมหลัก ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 07008xxxxQ0987

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



รหัส ช่ือกิจกรรมย่อยแบบส้ัน ช่ือกิจกรรมย่อยแบบยาว กิจกรรม
ย่อย หลักท่ีใช้งาน

108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง) งำนด้ำนอำคำรและสถำนท่ี (ส่วนกลำง)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง)

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


