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141 งานจดัท าฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000
100 อ านวยการ 142 การติดตามกาชคาร์บอนไดออกไซจากพื้นที่ไฟไหม้เศษพืชในพื้นที่เกษตรกรรม 
101 อ านวยการ (ส่วนภูมิภาค) และไฟไหม้เศษพืชในพื้นที่ปุาเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
102 ด้านการเงินและบัญชี (กค.) 143 ต้นแบบอนุรักษ์ดินและน้ าจงัหวดัเชียงใหม่
103 ด้านพัสดุ (กค.) 144 โครงการจดัท าแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า
104 ด้านงบประมาณ (กค.) 145 โครงการจดัท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 
105 ด้านตรวจสอบภายใน (ตสน.) ตามพรบ.ที่ดิน 2551
106 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) กิจกรรมหลักที่ 4 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ (07008XXXXL1205)
107 ด้านงานสารบรรณ (สลก.) 146 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
108 ด้านงานช่วยอ านวยการ (สลก.) กิจกรรมหลักที่ 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (07008XXXXL1195)
109 ด้านการประชาสัมพันธ ์(สลก.) 147 บริการวเิคราะห์ดินและให้ค าแนะน าการจดัการดิน - น้ า - พืช
110 ด้านความรับผิดทางละเมิด (สลก.) 148 ส่งเสริมการผลิตใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
111 ด้านอาคารและสถานที่ (สลก.) กิจกรรมหลักที่ 6 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (07008XXXXL1196)
112 ด้านบริหารบุคลากร (กกจ.) 149 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
113 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กกจ.) 150 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
114 ด้านวนิัย (กกจ.) 151 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริของส านักงานราชเลขาธกิาร
115 ด้านแผนงาน (กผง.) 152 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
116 ด้านการวเิทศสัมพันธ ์(กผง.) 153 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
117 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน (ศสท.) 154 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
118 ด้านเครือข่ายอินเตอร์และเน็ตเวบ็ไซต์ (ศสท.) 155 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
119 ด้านยานพาหนะ (เฉพาะส่วนกลาง) 156 โครงการขยายผลตามแนวทางพระราชด าริ
120 ด้านออกแบบและวางผัง (สวพ.) 157 ค่าส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชด าริ
121 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย (07008XXXXL1197)
122 ครุภัณฑ์ 158 อบรมหมอดินอาสา

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน (07008XXXXL1192) 159 ส่งเสริมความรู้เกษตรกรผ่านส่ือโทรทัศน์ ส่ือวทิยุ ส่ือส่ิงพิมพ์
123 ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน 160 เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์นส่วนภูมิภาคผ่านส่ือมวลชนท้องถิ่น
124 ค่าควบคุมงานจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน 161 เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์นส่วนสถานีพัฒนาที่ดิน
125 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อปลุกปาล์มน้ ามัน กิจกรรมหลักที่ 8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (07008XXXXL1194)

กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน (07008XXXXL1204) 162 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
126 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 163 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน (ค่าดูแลรักษา)
127 จดัท าฐานข้อมูลและวางแผนพัฒนาที่เส่ียงภัย กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงคุณภาพดิน (07008XXXXL1198)
128 โครงการวางแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย-ลาว-กัมพูชา 164 การพัฒนาพื้นที่ดินเปร้ียว 

-เมียนม่า (ACMECS) 165 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
129 การจดัท าข้อมูลเพื่อจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 166 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 
130 โครงการความร่วมมือกับ IRD 167 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้าและค่าควบคุม
131 โครงการความร่วมมือใหม่ กิจกรรมหลักที่ 10 ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (07008XXXXL1199)
132 ส่งเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 168 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก

(UNCCD / ICL / WASWC) 169 จดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง
133 โครงการสัมมนาเนื่องในวนัแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก 170 โครงการถ่ายทอดองค์วามรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนพื้นที่สูง
134 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ DS - SLM 171 การอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อปูองกันและบรรเทาอุทกภัย
135 โครงการวเิคราะห์พื้นที่ได้รับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง 172 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้าและค่าควบคุม

ส าหรับท าเปูาหมาย LDN 173 ค่าเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
136 การวางแผนการใชช้ที่ดินเพื่อบริหารจดัการพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ 174 การพัฒนาบุคลากรกรม 

ระหวา่งประเทศ (Remser Site) กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาที่ดินพ้ืนที่เฉพาะ (07008XXXXL1200)
137 การปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ าสาขาเพื่อการบริหารพื้นที่ชุ่มน้ าโดยใช้ 175 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพิ่มการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

แบบจ าลองภูมิสารสนเทศ 176 พัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
138 ศึกษามาตรการปูองกันดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน ระยะที่ 2 177 ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเล้ียงกุ้งกุลาด า

ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - ไต้หวนั 178 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์
139 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลส ารวจระยะไกลเพื่อปรับปรุง 179 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่

ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน / พื้นที่เส่ียงทางการเกษตร ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี
140 การจดังานวนัดินโลก (World Soil Day) 180 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้าและค่าควบคุม

กรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2560
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กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
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กิจกรรมหลักที ่12 แผนการรองรับการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศและลดโลกร้อน (07008XXXXL1203) กิจกรรมหลักที ่20 ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (07008XXXXL1215)

181 การปูองกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 224 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจดัการดิน
182 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้าและค่าควบคุม กิจกรรมหลักที่ 21 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (07008XXXXL1214)

กิจกรรมหลักที่ 13 สร้างนิคมการเกษตร (07008XXXXL1202) 225 จดัต้ังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
183 ผลิต - จดัหาเมล็ดพันธุพ์ืชปุ๋ยสด กิจกรรมหลักที่ 22 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (07008XXXXL1193)

184 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน 226 ค่าก่อสร้าง
185 จดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 227 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้า
186 บริการวเิคราะห์ดินและให้ค าแนะน าการจดัการดิน - น้ า - พืช กิจกรรมหลักที่ 23 การวิจัยพ้ืนฐาน (07008XXXXL1206)
187 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 228 โครงการวจิยั (ผ่าน วช.)
188 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด กิจกรรมหลักที่ 24 การวิจัยประยุกต์ (07008XXXXL1207)

กิจกรรมหลักที ่14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (07008XXXXL1201) 229 โครงการวจิยั (ผ่าน วช.)
189 มหกรรมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักที่ 25 การวิจัยพัฒนา (07008XXXXL1208)
190 โครงการส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอนิทรีย์ ในโรงเรียน 230 โครงการวจิยั (ผ่าน วช.)
191 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์ 231 ส านักผู้เชี่ยวชาญ
192 รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 232 สนับสนุนการประชุมวชิาการและจดัพิมพ์รายงาน
193 โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน 233 วสัดุจดัพิมพ์รายงาน ผลงาน และทะเบียนวจิยั
194 รับรองมาตรฐานปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 234 วจิยัพัฒนาจลิุนทรีย์ย่อยสลายพาราควอทที่ปนเปื้อนในดินพื้นที่เกษตร
195 พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 235 การศึกษาผลิตภณัฑ์จุลิทรีย์ พด.11 ส าหรับถัว่พร้าปรับปรุงบ ารุงดินในพืชเศรษฐกิจเนือ้ดินต่างๆ

196 ขับเคล่ือนโรงปุ๋ยอินทรีย์ งบ CEO ให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่องและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมหลักที่ 26 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดินท ากิน (07008XXXXL1216)
197 ประชุมและศึกษาการผลิตเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ 236 ผลิต - จดัหาเมล็ดพันธุพ์ืชปุ๋ยสด

กิจกรรมหลักที่ 15 การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ (07008XXXXL1210) 237 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน
198 การส ารวจและวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ 238 จดัหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)

ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) 239 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
199 การส ารวจและจดัท าเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 240 ปรับปรุงพื้นที่ดินเปร้ียว (ปูนมาร์ล)
200 การส ารวจและจดัท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1 : 25,000) 241 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปร้ียว
201 แผนการใช้ที่ดินระดับจงัหวดัในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 242 ปรับปรุงพื้นที่ดินเปร้ียวดินเค็ม (หินปูนฝุุน)
202 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนที่ 243 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปร้ียวดินเค็ม
203 ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 244 ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
204 การเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคล่ือน (Zoning) 245 ผลิตน้ าหมักชีวภาพ

กิจกรรมหลักที่ 16 พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง (07008XXXXL1209) กิจกรรมหลักที่ 27 การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน (07008XXXXL1218)
205 จดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเกษตรพื้นที่สูง 246 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม
206 โครงการขยายผลโครงการหลวง 247 ค่าติดตามการใช้ประโยชน์และจดัท าพิกัด
207 โครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 28 การก่อสร้างแหล่งน้ าชุมชน (07008XXXXL1217)
208 ค่าส ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 248 ค่าก่อสร้าง

กิจกรรมหลักที่ 17 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่(07008XXXXL1212) 249 ค่าควบคุมการก่อสร้าง
209 ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 250 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้า
210 ผลิต - จดัหาเมล็ดพันธุพ์ืชปุ๋ยสด 251 การจดัต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าและการฝึกอบรม
211 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน 252 ค่าขยายเขตไฟฟูา
212 จดัหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า (07008XXXXL1219)
213 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 253 ค่าก่อสร้าง
214 ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน 254 ค่าควบคุมการก่อสร้าง
215 ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 255 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้า

กิจกรรมหลักที่ 18 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (07008XXXXL1211)
216 โครงการวจิยันวตักรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์ 256 ผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน
217 โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
218 โครงการจดัต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS
219 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ ์องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
220 พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
221 โครงการจดัท าเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)
222 โครงการเกษตรอินทรีย์วถิียโสธร (ยโสธรโมเดล)

กิจกรรมหลักที่ 19 ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (07008XXXXL1213)
223 จดัหาชุดที่นอน พร้อมหมอนหนุน


