
รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ
โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยนื
กิจกรรมหลัก พัฒนาการเกษตรยั่งยนื 07008xxxxL1220

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)

แบบฟอร์มการก าหนดรหัสกิจกรรมยอ่ยที่ใช้เงินในงบประมาณ (ปี 2560)
รหัสหน่วยงาน 0708 ชือ่หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
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119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

แผนงานพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงและการต่างประเทศ
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านความมัน่คงและการต่างประเทศ
โครงการ พัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน
กิจกรรมหลัก พัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน 07008xxxxL1192

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
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115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
123 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง (ปรับปรุงพื นที่นำร้ำงเพื่อปลูกปำล์มน  ำมัน)
124 ค่ำควบคุม ค่ำควบคุมงำนจดัท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเพื่อปลูกปำล์มน  ำมัน
125 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเพื่อปลูกปำล์มน  ำมัน

ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 07008xxxxL1204

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
126 โครงกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลทรัพยำกรดิน โครงกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลทรัพยำกรดิน
127 จดัท ำฐำนขอ้มูลและกำรวำงแผนพัฒนำพื นที่เส่ียงภัย จดัท ำฐำนขอ้มูลและกำรวำงแผนพัฒนำพื นที่เส่ียงภัย
128 โครงกำร ACMECS โครงกำรแผนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและแผนปฏบิัติกำรไทย - ลำว - กัมพชูำ - เมียนม่ำ (ACMECS)

129 กำรจดัท ำขอ้มูลเพื่อจดัท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ กำรจดัท ำขอ้มูลเพื่อจดัท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ
130 โครงกำรควำมร่วมมือกบั IRD โครงกำรควำมร่วมมือกบั IRD
131 โครงกำรควำมร่วมมือใหม่ โครงกำรควำมร่วมมือใหม่
132 ส่งเสริมอนุสัญญำสหประชำชำติ (UNCCD/ICL/WASWC) ส่งเสริมอนสัุญญำสหประชำชำติวำ่ด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเปน็ทะเลทรำย (UNCCD/ICL/WASWC)

133 โครงกำรสัมมนำวันต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยโลก โครงกำรสัมมนำเนือ่งในวันแห่งกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำยโลก
134 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร DS-SLM โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร DS-SLM
135 โครงกำรวิเครำะห์พื นที่ได้รับผลกระทบจำกควำมเส่ือมโทรมของที่ดิน LDN โครงกำรวเิครำะห์พื นทีไ่ด้รับผลกระทบจำกควำมเส่ือมโทรมของทีดิ่นและภัยแล้งส ำหรับท ำเป้ำหมำย LDN 

136 กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อบริหำรจดักำรพื นที่ชุ่มน  ำ กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินเพื่อบริหำรจดักำรพื นที่ชุ่มน  ำที่มีควำมส ำคัญระหว่ำงประเทศ (Ramsar Site)
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137 กำรปรับปรุงแผนกำรใช้ที่ดินระดับลุ่มน  ำสำขำ กำรปรับปรุงแผนกำรใช้ที่ดินระดับลุ่มน  ำสำขำเพื่อกำรบริหำรพื นที่ชุม่น  ำโดยใช้แบบจ ำลองภมูสิำรสนเทศ

138 ศึกษำมำตรกำรป้องกนัดินถล่มและกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ศึกษำมำตรกำรป้องกันดินถล่มและกำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน ระยะที ่2 ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรไทย-ไต้หวัน

139 กำรประยกุต์ใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และขอ้มูลส ำรวจระยะไกล กำรประยกุต์ใช้ระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์และขอ้มลูส ำรวจระยะไกลเพือ่ปรับปรุงขอ้มลูกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน/พื นทีเ่ส่ียงทำงกำรเกษตร

140 กำรจดังำนวันดินโลก (World Soil Day) กำรจดังำนวันดินโลก (World Soil Day) และกำรด ำเนินงำน Asian Soil Partnership
141 งำนจดัท ำฐำนขอ้มูลและบริกำรแผนที่ออร์โธสี มำตรำส่วน 1:4,000 งำนจดัท ำฐำนขอ้มูลและบริกำรแผนที่ออร์โธสี มำตรำส่วน 1:4,000
142 กำรติดตำมกำ๊ชคำร์บอนไดออกไซด์ กำรติดตำมก๊ำชคำร์บอนไดออกไซด์จำกพื นทีไ่ฟไหม้เศษพชืในพื นทีเ่กษตรกรรมและไฟไหม้เศษพชืในพื นทีป่่ำเพือ่ลดปัญหำภำวะโลกร้อน

143 ต้นแบบอนุรักษ์ดินและน  ำจงัหวัดเชียงใหม่ ต้นแบบอนุรักษ์ดินและน  ำจงัหวัดเชียงใหม่
144 โครงกำรจดัท ำแผนแม่บทเขตพัฒนำที่ดินลุ่มน  ำ โครงกำรจดัท ำแผนแม่บทเขตพัฒนำที่ดินลุ่มน  ำ
145 โครงกำรจดัท ำฐำนขอ้มูล โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพือ่รองรับกำรประกำศก ำหนดบริเวณกำรใช้ทีดิ่น ตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำทีดิ่น 2551

256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 07008xxxxL1205
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
146 โครงกำรพัฒนำระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ โครงกำรพัฒนำระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรเคลือ่นที่ 07008xxxxL1195

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
147 บริกำรวิเครำะห์ดิน - น  ำ - พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและค ำแนะน ำกำรจดักำรดิน - น  ำ - พืช
148 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอนิทรียฯ์ ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สำรอนิทรียล์ดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 07008xxxxL1196
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
149 โครงกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ
150 โครงกำรศูนยศึ์กษำกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรศูนยศึ์กษำกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ
151 โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริของส ำนักงำนรำชเลขำธิกำร โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริของส ำนักงำนรำชเลขำธิกำร
152 โครงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน  ำปำกพนัง อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ
153 โครงกำร รักษ์น  ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงกำร รักษ์น  ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
154 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริฯ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริฯ
155 กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
156 โครงกำรขยำยผลตำมแนวทำงพระรำชด ำริ โครงกำรขยำยผลตำมแนวทำงพระรำชด ำริ
157 ค่ำส ำรวจออกแบบและควบคุมกำรกอ่สร้ำงงำนพระรำชด ำริ ค่ำส ำรวจออกแบบและควบคุมกำรกอ่สร้ำงงำนพระรำชด ำริ



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย 07008xxxxL1197
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
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122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
158 อบรมหมอดินอำสำ อบรมหมอดินอำสำ
159 ส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรผ่ำนส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทย ุและส่ือส่ิงพิมพ์ โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกษตรกรเกี่ยวกบังำนกรมพัฒนำที่ดินผ่ำนส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทย ุและส่ือส่ิงพิมพ์
160 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนภูมิภำคผ่ำนส่ือมวลชนท้องถิ่น (กลุ่มวิชำกำร) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนภูมิภำคผ่ำนส่ือมวลชนท้องถิ่น (กลุ่มวิชำกำร)
161 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนของสถำนีพัฒนำที่ดิน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในส่วนของสถำนีพัฒนำที่ดิน
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยดี้านการพัฒนาที่ดิน 07008xxxxL1194
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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.)
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117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
162 ศูนยถ์ำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรพัฒนำที่ดิน ศูนยถ์ำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรพัฒนำที่ดิน
163 ศูนยเ์รียนรู้กำรพัฒนำที่ดินในสถำนีพัฒนำที่ดิน ศูนยเ์รียนรู้กำรพัฒนำที่ดินในสถำนีพัฒนำที่ดิน (ค่ำดูแลรักษำ)
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ าได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคุณภาพดิน 07008xxxxL1198

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
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113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
164 กำรพัฒนำพื นที่ดินเปรี ยว กำรพัฒนำพื นที่ดินเปรี ยว
165 ปรับปรุงพื นที่ดินกรด ปรับปรุงพื นที่ดินกรด
166 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นที่ดินเค็ม ส่งเสริมกำรพัฒนำพื นที่ดินเค็ม
167 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 07008xxxxL1199
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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.)
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108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
168 รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก รณรงค์และส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝก
169 จดัระบบอนุรักษ์ดินและน  ำพื นที่ลุ่ม - ดอน - สูง จดัระบบอนุรักษ์ดินและน  ำพื นที่ลุ่ม - ดอน - สูง
170 ถำ่ยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรหลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนพื นที่สูง โครงกำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้โครงกำรหลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนพื นที่สูง
171 กำรอนุรักษ์ดินและน  ำเพื่อป้องกนัและบรรเทำอทุกภัย กำรอนุรักษ์ดินและน  ำเพื่อป้องกนัและบรรเทำอทุกภัย
172 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม
173 ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศชั่วครำว ค่ำเดินทำงไปต่ำงประเทศชั่วครำว
174 กำรพัฒนำบุคลำกรกรมฯ กำรพัฒนำบุคลำกรกรมฯ
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

กิจกรรมหลัก การพัฒนาที่ดินพ้ืนที่เฉพาะ 07008xxxxL1200
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
175 โครงกำรเพิ่มผลผลิตขำ้วหอมมะลิ โครงกำรเพิ่มผลผลิตขำ้วหอมมะลิมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกในพื นที่ทุ่งกลุำร้องไห้



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

176 พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ พัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ
177 ฟื้นฟูพื นที่ที่ผ่ำนกำรเลี ยงกุ้งกลุำด ำ ฟื้นฟูพื นที่ที่ผ่ำนกำรเลี ยงกุ้งกลุำด ำ
178 กำรพัฒนำพื นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ กำรพัฒนำพื นที่ทุ่งสัมฤทธิ์
179 โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตขำ้วอนิทรีย์ โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวอนิทรีย์และพืชหลังนำเพื่อกำรส่งออกในพื นที่ทุ่งหมำหวิ จ.อบุลรำชธำนี

180 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก การรองรับการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 07008xxxxL1203
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
181 กำรป้องกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน กำรป้องกนัผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน
182 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก สร้างนิคมการเกษตร 07008xxxxL1202
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
183 ผลิต-จดัหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จดัหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
184 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
185 จดัท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ จดัท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ
186 บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจดักำรดิน-น  ำ-พืช บริกำรวิเครำะห์ดินและให้ค ำแนะน ำกำรจดักำรดิน-น  ำ-พืช
187 ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ปรับปรุงพื นที่ดินกรด (โดโลไมท์)
188 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 07008xxxxL1201
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
189 มหกรรมเกษตรอนิทรีย์ มหกรรมเกษตรอนิทรีย์
190 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรียล์ดกำรใช้สำรเคมี โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สำรอนิทรียล์ดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
191 สนับสนุนปัจจยักำรผลิตอนิทรียช์ีวภำพลดใช้สำรเคมี สนับสนุนปัจจยักำรผลิตอนิทรียช์ีวภำพลดใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
192 รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช รณรงค์งดเผำฟำงและตอซังพืช
193 โครงกำรหมอดินน้อยในโรงเรียน โครงกำรหมอดินน้อยในโรงเรียน
194 รับรองมำตรฐำนปัจจยักำรผลิตทำงกำรเกษตร รับรองมำตรฐำนปัจจยักำรผลิตทำงกำรเกษตร
195 พัฒนำฐำนขอ้มูลเกษตรอนิทรีย์ พัฒนำฐำนขอ้มูลเกษตรอนิทรีย์
196 ขบัเคล่ือนโรงปุย๋อนิทรีย ์ ขบัเคล่ือนโรงปุย๋อนิทรีย ์งบ CEO ให้ผลิตได้อยำ่งต่อเนือ่ง และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
197 ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอนิทรียใ์นต่ำงประเทศ ประชุมและศึกษำกำรผลิตเกษตรอนิทรียใ์นต่ำงประเทศ



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

แผนงานยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตรด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ
โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
กิจกรรมหลัก การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 07008xxxxL1210

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
198 กำรส ำรวจและวิเครำะห์ทำงเศรษฐกจิ (Zoning) กำรส ำรวจและวเิครำะห์ทำงเศรษฐกิจเพือ่สนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ ส ำหรับสินค้ำเกษตรทีส่ ำคัญ (Zoning)

199 กำรส ำรวจและจดัท ำเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกจิ กำรส ำรวจและจดัท ำเขตกำรใช้ที่ดินส ำหรับพืชเศรษฐกจิ
200 กำรส ำรวจและจดัท ำแผนที่ (มำตรำส่วน 1:25,000) กำรส ำรวจและจดัท ำแผนที่สภำพกำรใช้ที่ดิน (มำตรำส่วน 1:25,000)
201 แผนกำรใช้ที่ดินระดับจงัหวัดในพื นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ แผนกำรใช้ที่ดินระดับจงัหวัดในพื นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ
202 สนับสนุนกำรเขำ้ถงึขอ้มูลเขตควำมเหมำะสมพืชเศรษฐกจิเชิงแผนที่ โครงกำรสนับสนุนกำรเขำ้ถงึขอ้มูลเขตควำมเหมำะสมพืชเศรษฐกจิเชิงแผนที่
203 ปรับปรุงขอ้มูลเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกจิ (Zoning) ปรับปรุงขอ้มูลเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกพืชเศรษฐกจิ (Zoning)
204 กำรเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจแนวทำงกำรขบัเคล่ือน (Zoning) โครงกำรกำรเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจแนวทำงกำรขบัเคล่ือน (Zoning)
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

โครงการ พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลัก พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 07008xxxxL1209

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
205 จดัท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเกษตรพื นที่สูง จดัท ำระบบอนุรักษ์ดินและน  ำเกษตรพื นที่สูง
206 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
207 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแกป้ัญหำพื นที่ปลูกฝ่ินอยำ่งยั่งยนื โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแกป้ัญหำพื นที่ปลูกฝ่ินอยำ่งยั่งยนื
208 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำและค่ำควบคุม
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 07008xxxxL1212

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



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
209 ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช ไถกลบตอซัง งดเผำฟำงและตอซังพืช
210 ผลิต-จดัหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จดัหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
211 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
212 จดัหำปูนเพื่อกำรเกษตร (โดโลไมท์) จดัหำปูนเพื่อกำรเกษตร (โดโลไมท์)
213 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

214 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน
215 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมักชีวภำพ

โครงการ เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 07008xxxxL1211

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
216 โครงกำรวิจยันวัตกรรมเทคโนโลยชีีวภำพ/เกษตรอนิทรีย์ โครงกำรวิจยันวัตกรรมเทคโนโลยชีีวภำพ/เกษตรอนิทรีย์
217 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์ โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพัฒนำเกษตรอนิทรีย์
218 โครงกำรจดัตั งศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย ์PGS โครงกำรจดัตั งศูนยเ์รียนรู้เกษตรอนิทรีย ์PGS
219 โครงกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ โครงกำรผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตในระบบเกษตรอนิทรีย์
220 พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์ พัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์
221 โครงกำรจดัท ำเขตเกษตรอนิทรีย ์(Organic Zoning) โครงกำรจดัท ำเขตเกษตรอนิทรีย ์(Organic Zoning)
222 โครงกำรเกษตรอนิทรียว์ิถยีโสธร (ยโสธรโมเดล) โครงกำรเกษตรอนิทรียว์ิถยีโสธร (ยโสธรโมเดล)
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

โครงการ ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 07008xxxxL1213

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
223 จดัหำชุดที่นอน พร้อมหมอนหนุน จดัหำชุดที่นอน พร้อมหมอนหนุน

โครงการ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 07008xxxxL1215

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
224 ฐำนเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยกีำรจดักำรดิน ฐำนเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยกีำรจดักำรดิน
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน

โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ธนาคารปุย๋อินทรีย์ 07008xxxxL1214

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



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
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106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
225 จดัตั งธนำคำรปุย๋อนิทรีย์ จดัตั งธนำคำรปุย๋อนิทรีย์
256 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน
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แผนงานบูรณาการ
ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงและการต่างประเทศ
แผนงาน ยทุธศาสตร์ขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวดัชายแดนภาคใต้
โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกาตรในจังหวดัชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 07008xxxxL1193

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)
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120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
226 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง
227 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ

ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา
โครงการ วจิัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
กิจกรรม การวจิัยพ้ืนฐาน 07008xxxxL1206

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
228 โครงกำรวิจยั (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจยั (ผ่ำน วช.)

กิจกรรม การวจิัยประยกุต์ 07008xxxxL1207
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
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114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
229 โครงกำรวิจยั (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจยั (ผ่ำน วช.)

กิจกรรม การวจิัยพัฒนา 07008xxxxL1208
100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
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113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
230 โครงกำรวิจยั (ผ่ำน วช.) โครงกำรวิจยั (ผ่ำน วช.)
231 ผู้เชี่ยวชำญกรมพัฒนำที่ดิน ผู้เชี่ยวชำญกรมพัฒนำที่ดิน
232 สนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรและจดัพิมพ์รำยงำน สนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรและจดัพิมพ์รำยงำน
233 วัสดุจดัพิมพ์รำยงำน ผลงำน และทะเบียนวิจยั วัสดุจดัพิมพ์รำยงำน ผลงำน และทะเบียนวิจยั
234 วิจยัพัฒนำจลิุนทรียย์อ่ยสลำยพำรำควอท วิจยัพัฒนำจลิุนทรียย์อ่ยสลำยพำรำควอทที่ปนเปือ้นในดินพื นที่กำรเกษตร
235 กำรศึกษำผลิตภัณฑ์จลิุนทรีย ์พด.11 กำรศึกษำผลิตภัณฑ์จลิุนทรีย ์พด.11 ส ำหรับถั่วพร้ำปรับปรุงบ ำรุงดินในพืชเศรษฐกจิเนื อดินต่ำงๆ

ยทุธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงาน ยทุธศาสตร์จัดการปัญหาที่ดินท ากิน
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดินท ากิน 07008xxxxL1216

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนภูมิภำค)
102 งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.) งำนด้ำนกำรเงินและบัญชี (กค.)
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103 งำนด้ำนพัสดุ (กค.) งำนด้ำนพัสดุ (กค.)
104 งำนด้ำนงบประมำณ (กค.) งำนด้ำนงบประมำณ (กค.)
105 ตรวจสอบภำยใน (ตสน.) ตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
106 พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.) พัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)
107 งำนสำรบรรณ (สลก.) งำนด้ำนงำนสำรบรรณ (สลก.)
108 งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.) งำนด้ำนงำนช่วยอ ำนวยกำร (สลก.)
109 งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.) งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (สลก.)
110 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
236 ผลิต-จดัหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด ผลิต-จดัหำเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด
237 ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน ส่งเสริมกำรปลูกพืชปุย๋สดปรับปรุงบ ำรุงดิน
238 จดัหำปูนเพื่อกำรเกษตร (โดโลไมท์) จดัหำปูนเพื่อกำรเกษตร (โดโลไมท์)
239 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินกรด
240 ปรับปรุงพื นที่ดินเปร๋ียว (ปูนมำร์ล) ปรับปรุงพื นที่ดินเปร๋ียว (ปูนมำร์ล)
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241 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตพืชในพื นที่ดินเปรี ยว ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตพืชในพื นที่ดินเปรี ยว
242 ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวดินเค็ม (หินปูนฝุ่น) ปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวดินเค็ม (หินปูนฝุ่น)
243 ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวดินเค็ม ส่งเสริมกำรปรับปรุงพื นที่ดินเปรี ยวดินเค็ม
244 ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน ผลิตปุย๋หมักสูตรพระรำชทำน
245 ผลิตน  ำหมักชีวภำพ ผลิตน  ำหมักชีวภำพ

ยทุธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
แผนงาน ยทุธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
โครงการ แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
กจิกรรม กำรกอ่สร้ำงแหล่งน  ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 07008xxxxL1218

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
112 งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.) งำนด้ำนบริหำรบุคลำกร (กกจ.)
113 งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.) งำนด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (กกจ.)
114 งำนด้ำนวินัย (กกจ.) งำนด้ำนวินัย (กกจ.)
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115 แผนงำน (กผง.) แผนงำน (กผง.)
116 กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.) กำรวิเทศสัมพันธ์ (กผง.)
117 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
246 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง
247 ค่ำติดตำมกำรใช้ประโยชน์,จดัท ำค่ำพิกดัและค่ำควบคุม ค่ำติดตำมกำรใช้ประโยชน์,จดัท ำค่ำพิกดัและค่ำควบคุม

โครงการ พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน
กิจกรรม การก่อสร้างแหล่งน้ าชุมชน 07008xxxxL1217

100 อ ำนวยกำร (ส่วนกลำง) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (ส่วนกลำง)
101 อ ำนวยกำร (ส่วนภูมิภำค) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถปุระสงค์ (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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
248 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง
249 ค่ำควบคุมกำรกอ่สร้ำง ค่ำควบคุมกำรกอ่สร้ำง
250 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ
251 กำรจดัตั งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  ำและกำรฝึกอบรม กำรจดัตั งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  ำและกำรฝึกอบรม
252 ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำ ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำ

โครงการ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า
กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 07008xxxxL1219

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



รหัส ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบสัน้ ชือ่กิจกรรมยอ่ยแบบยาว กิจกรรม
ยอ่ย หลักที่ใช้งาน

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 กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.) กจิกรรมด้ำนควำมรับผิดทำงละเมิด (สลก.)
111 งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.) งำนด้ำนอำคำรและสถำนที่ (สลก.)
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 เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.) เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ศทส.)
118 เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.) เครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตเว็บไซด์ (ศทส.)
119 ยำนพำหนะ (เฉพำะส่วนกลำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำวสัดุ ครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำน  ำมันรถ ค่ำซ่อมบ ำรุง ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  (เฉพำะส่วนกลำง)

120 ออกแบบและวำงผัง (สวพ.) ออกแบบและวำงผัง (สวพ.)
121 ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง ที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง
122 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
253 ค่ำกอ่สร้ำง ค่ำกอ่สร้ำง
254 ค่ำควบคุมกำรกอ่สร้ำง ค่ำควบคุมกำรกอ่สร้ำง
255 ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ ค่ำส ำรวจออกแบบล่วงหน้ำ


