
รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน

แผนงาน : การดําเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน

โครงการ  เสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กจิกรรมหลกัที่   การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่ประชาคมเศรษฐกจิ 07008xxxxJ1082

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

117 โครงการนาํร่องการผลิตพืช โครงการนาํร่องการผลิตพชืตามเขตการใชท้ี่ดินพชืเศรษฐกิจ เพือ่พฒันาขีดความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเซียน

118 ปรับปรุงขอ้มูลดินเขา้สู่ระบบ (WRB) ปรับฐานขอ้มูลดินเขา้สู่ระบบ World reference base for soil resources (WRB)

119 โครงการพฒันาบุคลากรเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ  ส่งเสรืมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กจิกรรมหลกัที่  ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 07008xxxxJ1081

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

 แบบฟอร์มการกาํหนดรหัสกจิกรรมย่อยทใีช้เงนิในงบประมาณ  ( ปี 2558 )

 รหัสหน่วยงาน    07008    ชื่อหน่วยงาน     กรมพัฒนาที่ดิน  ( กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )

ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

120 ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

โครงการ  บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ

กจิกรรมหลกัที่  การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกจิ 07008xxxxJ1080

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

แผนงาน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลติ และสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

121 กรจดัทาํฐานขอ้มูลสภาพการใชท้ี่ดินพืชเศรษฐกิจ กรจดัทาํฐานขอ้มูลสภาพการใชท้ี่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อสนบัสนุนการกาํหนดเขตการใชท้ี่ดิน

122 การสาํรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ (Zoning) การสาํรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ (Zoning)

123 การสาํรวจและจดัทาํเขตการใชท้ี่ดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ การสาํรวจและจดัทาํเขตการใชท้ี่ดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจ

124 การสาํรวจและจดัทาํแผนที่ 1:25,000 การสาํรวจและจดัทาํแผนที่สภาพการใชท้ี่ดิน 1:25,000

โครงการ  เมื่องเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)

กจิกรรมหลกัที่  พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) 07008xxxxJ1078

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

125 พฒันาคุณภาพดิน พฒันาคุณภาพดิน

โครงการ  พัฒนาพืน้ที่โครงการหลวง

กจิกรรมหลกัที่   พัฒนาพืน้ที่โครงการหลวง 07008xxxxJ1079

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

126 จดัทาํระบบอนุรักษด์ินและนํ้าเกษตรพื้นที่สูง

127 โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง

128 โครงการหลวงเพื่อแกไ้ขปัญหาการปลูกฝิ่นอยา่งย ัง่ยนื โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอยา่งย ั้งยนื

ผลผลติที่  ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

กจิกรรมหลกัที่  ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 07008xxxxJ1077

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

129 โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดิน/ศึกษา ติดตาม โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดิน/ ศึกษา ติดตามเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน

130 โครงการ ACMECS โครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบตัิการไทย-ลาว-กนัพชูา-เมียนม่า (ACMECS)

131 โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลกาํหนดบริเวณการใชท้ี่ดิน โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลเพือ่รองรับการประกาศกาํหนดบริเวณการใชท้ี่ดิน ตามพระราชบญัญตัิพฒันาที่ดิน 2551

132 โครงการวางแผนลุ่มนํ้าสาขา 1:25,000 โครงการวางแผนการใชท้ี่ดินระดบัลุ่มนํ้าสาขา มาตราส่วน 1:25,000

133 จดัทาํฐานขอ้มูล วางแผนพื้นที่เสี่ยงภยั จดัทาํฐานขอ้มูลและการวางแผนพฒันาพื้นที่เสี่ยงภยั

134 โครงการวางแผนการใชท้ี่ดินระดบัตาํบล โครงการวางแผนการใชท้ี่ดินระดบัตาํบล

135 โครงการความร่วมมือกบั IRD โครงการความร่วมมือกบั IRD / ITC / ความร่วมมือใหม่

136 ส่วเริมอนุสัญญาสหประชาชาติ(UNCCD/ICL/WASWC) ส่งเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD/ICL/WASWC)

137 การวางแผนการใชท้ี่ดิน  (Remser Site) การวางแผนการใชท้ี่ดินเพื่อบริหารจดัการพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสาํคญัระหวา่งประเทศ (Remser Site)

138 การจดังานปีดินสากล 2558 / งานวนัดินโลก การจดังานปีดินสากล 2558 / งานวนัดินโลก  ( The Celebration of the international Year of Soil 

139 บริการแผนที่ออร์โธสี 1:4,000 งานจดัทาํฐานขอ้มูลและบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000

ผลผลติที่  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

กจิกรรมหลกัที่  คลนิิกเกษตรเคลือ่นที่ 07008xxxxJ1067

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

140 บริการวิเคราะห์ดิน-นํ้า-พืช บริการวิเคราะห์ดินและใหค้าํแนะนาํการจดัการดิน-นํ้า-พืช

141 ส่งเสริมการผลิตใชส้ารอินทรียฯ์ ส่งเสริมการผลิตใชส้ารอินทรียล์ดการใชส้ารเคมีทางการเกษตร

142 โครงการสายใยรัก โครงการสายใยรัก

143 การติดตามงานวิเคราะห์ดินของ สพข.1-12 การติดตามงานวิเคราะห์ดินของ สพข.1-12

กจิกรรมหลกัที่  สนับสนุนโครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 07008xxxxJ1068

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

144 สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื่องมากจากพระราชดาํริ สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเนื่องมากจากพระราชดาํริ

145 รักษน์ํ้าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน โครงการ "รักษน์ํ้าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน"

146 ค่าสาํรวจออกแบบและควบคุมก่อสร้างงานพระราชดาํริ ค่าสาํรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดาํริ

147 อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

148 การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์

กจิกรรมหลกัที่  พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer 07008xxxxJ1069

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

149 อบรมหมอดินอาสา อบรมหมอดินอาสา

150 ส่งเสริมความรู้เกษตรกรผา่นสื่อโทรทศัน์ สื่อวิทย ุสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกรเกี่ยวกบังานกรมพฒันาที่ดินผา่นสื่อโทรทศัน์ สื่อวิทย ุสื่อสิ่งพิมพ์



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

151 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่วนภูมิภาค เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่วนภูมิภาคผา่นสื่อมวลชนทอ้งถิ่น / ของสถานีพฒันาที่ดิน

152 จดัทาํเอกสารคู่มือหมอดินอาสา จดัทาํเอกสารคู่มือหมอดินอาสา

กจิกรรมหลกัที่   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 07008xxxxJ1070

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

153 ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดิน ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาที่ดิน ( ใหม่/ต่อยอด )

154 ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาที่ดินในสถานีพฒันาที่ดิน ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาที่ดินในสถานีพฒันาที่ดิน

ผลผลติที่  ทรัพยากรที่ดินและนํ้าได้รับการพัฒนา

กจิกรรมหลกัที่   ปรับปรุงคุณภาพดิน 07008xxxxJ1071

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

155 การพฒันาพื้นที่ดินเปรี้ยว การพฒันาพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่ น)

156 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท)์

157 ส่งเสริมการพฒันาพื้นที่ดินเคม็ ส่งเสริมการพฒันาพื้นที่ดินเคม็ (ผลผลิตขา้ว โสนอฟัริกนั)

กจิกรรมหลกัที่   ฟื้นฟูและป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน 07008xxxxJ1072

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

158 รณรงคแ์ละส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก รณรงคแ์ละส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก

159 จดัระบบอนุรักษด์ินและนํ้าพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง จดัระบบอนุรักษด์ินและนํ้าพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง

160 ถ่ายทอดองคค์วามรู้และพฒันาศกัยภาพชุมชนพื้นที่สูง โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการและพฒันาศกัยภาพชุมชนพื้นที่สูง

161 การอนุรักษด์ินและนํ้าเพื่อป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั การอนุรักษด์ินและนํ้าเพื่อป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั

162 ค่าเดินทางไปต่างประเทศชัว่คราว ค่าเดินทางไปต่างประเทศชัว่คราว

163 การพฒันาบุคลากรกรม (PMQA) การพฒันาบุคลากรกรม (PMQA)

กจิกรรมหลกัที่   การพัฒนาที่ดินพืน้ที่เฉพาะ 07008xxxxJ1073

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

164 โครงการเพิ่มผลผลิตขา้วหอมมะลิ โครงการเพิ่มผลผลิตขา้วหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกลุาร้องไห้

165 พฒันาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา พฒันาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา

166 ฟื้นฟพูื้นที่ที่ผา่นการเลี้ยงกุง้กลุาดาํ ฟื้นฟพูื้นที่ที่ผา่นการเลี้ยงกุง้กลุาดาํ

167 การพฒันาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ การพฒันาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

168 โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วอินทรีย์ โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วอินทรียแ์ละพืชหลงันาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว

กจิกรรมหลกัที่   ส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตร 07008xxxxJ1074

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

169 มหกรรมเกษตรอินทรีย์ มหกรรมเกษตรอินทรีย์

170 โครงการส่งเสริมการใชส้ารอินทรีย/์ในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการใชส้ารอินทรียล์ดการใชส้ารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย ์/ ในโรงเรียน

171 สนบัสนุนปัจจยัการผลิตอินทรียช์ีวภาพลดการใชส้ารแคมี สนบัสนุนปัจจยัการผลิตอินทรียช์ีวภาพลดใชส้ารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์

172 รณรงคง์ดเผาฟางและตอซงัพืช รณรงคง์ดเผาฟางและตอซงัพืช

173 รับรองมาตรฐานปัจจยัการผลิตทางการเกษตร รับรองมาตรฐานปัจจยัการผลิตทางการเกษตร

174 โครงการวิจยัวตักรรมเทคโนโลยชีีวภาพ/เกษตรอินทรีย์ โครงการวิจยัวตักรรมเทคโนโลยชีีวภาพ/เกษตรอินทรีย์

175 พฒันาฐานขอ้มูลเกษตรอินทรีย์ พฒันาฐานขอ้มูลเกษตรอินทรีย์

176 ขบัเคลื่อนโรงปุ๋ ยอินทรีย ์งบ CEO ขบัเคลื่อนโรงปุ๋ ยอินทรีย ์งบ CEO ใหผ้ลิตไดอ้ยา่งต่อเนื่องและผา่นเกณฑม์าตรฐาน

177 ประชุมและศึกษาการผลิตเกษตรอินทรียใ์นต่างประเทศ ประชุมและศึกษาการผลิตเกษตรอินทรียใ์นต่างประเทศ

กจิกรรมหลกัที่   สร้างนิคมการเกษตร 07008xxxxJ1075

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

178 ส่งเสริมการปลูกและจดัหาเมลด็พนัธ์พืชปุ๋ สด ส่งเสริมการปลูกและจดัหาเมลด็พนัธ์พืชปุ๋ สด

179 จดัทาํระบบอนุรักษด์ินและนํ้า จดัทาํระบบอนุรักษด์ินและนํ้า

180 บริการวิเคราะห์ดินและใหค้าํแนะนาํการจดัการดิน-นํ้า-พืช บริการวิเคราะห์ดินและใหค้าํแนะนาํการจดัการดิน-นํ้า-พืช

181 ส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท)์ ส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท)์

กจิกรรมหลกัที่   การรองรับการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 07008xxxxJ1076

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

182 การป้องกนัผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การป้องกนัผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

แผนงาน  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กจิกรรมหลกัที่  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 07008xxxxJ1062

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

183 โครงการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : การส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ

โครงการ  แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

กจิกรรมหลกัที่   การก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 07008xxxxJ1064

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

184 ค่าก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นา ขนาด 1,260  ลบ.ม. ค่าก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นา ขนาด 1,260  ลบ.ม.

185 ค่าติดตามการใชป้ระโยชน์และจดัทาํพิกดั ค่าติดตามการใชป้ระโยชน์และจดัทาํพิกดั

โครงการ  พัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน

กจิกรรมหลกัที่   การก่อสร้างแหล่งนํ้าชุมชน 07008xxxxJ1063

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

186 ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง

187 ค่าสาํรวจออกแบบล่วงหนา้และควบบคุม ค่าสาํรวจออกแบบล่วงหนา้และควบคุมการก่อสร้าง

188 การจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าและการฝึกอบรม การจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าและการฝึกอบรม

โครงการ  พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า

กจิกรรมหลกัที่  พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า 07008xxxxJ1065

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)



รหัส กจิกรรม

ย่อย หลกัที่ใช้งาน
ชื่อกจิกรรมย่อยแบบสั้น ชื่อกจิกรรมย่อยแบบยาว

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

189 ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง (แหล่งนํ้าขนาดเลก็/ระบบส่งนํ้าในไร่นา)

190 ค่าสาํรวจออกแบบล่วงหนา้และควบบคุม ค่าสาํรวจออกแบบล่วงหนา้และควบคุมการก่อสร้าง  (แหล่งนํ้าขนาดเลก็/ระบบส่งนํ้าในไร่นา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

โครงการ  วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติ

กจิกรรมหลกัที่  วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลติ 07008xxxxJ1066

100 อาํนวยการ  (ส่วนกลาง) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนกลาง)

101 อาํนวยการ  (ส่วนภูมิภาค) สนบัสนุนการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์ (ส่วนภูมิภาค)

102 งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.) งานดา้นการเงินและบญัชี (กค.)

103 งานดา้นพสัดุ (กค.) งานดา้นพสัดุ (กค.)

104 แผนงาน (กผง.) แผนงาน (กผง.)

105 พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) พฒันาทรัพยากรบุคคล (กกจ.)

106 พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.) พฒันาบุคลากรกรม (กกจ.)

107 ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตรวจสอบภายใน (ตสน.)

108 งานสารบรรณ (สลก.) งานสารบรรณ (สลก.)

109 เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (สลก.)

110 งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ) งานดา้นกฎหมาย (กองนิติการ)

111 เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.) เทคโนโลยสีารสนเทศ (สทก.)

112 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด ์(สทก.)

113 พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.) พฒันาระบบสารสนเทศการสื่อสาร (สทก.)

114 พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) พฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.)

115 ยานพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์การเบิกจ่ายค่านํ้ามนัรถ ค่าซ่อมบาํรุง  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

116 ออกแบบและวางผงั (กช.) ออกแบบและวางผงั (กช.)

191 โครงการวิจยั โครงการวิจยั (ต่อเนื่อง/ใหม่)

192 การประชุมวิชาการและจดัพิมพร์ายงาน สนบัสนุนการประชุมวิชาการและจดัพิมพร์ายงาน


