รายละเอียดรหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2563
ชื่อกิจกรรม

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก พัฒนาด้านการเกษตร

0700814707XXXXXX

07008XXXXO1011

แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลัก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลัก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กิจกรรมหลัก การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ําได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคุณภาพดิน
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
กิจกรรมหลัก การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

0700828703XXXXXX

07008XXXXO1024
07008XXXXO1025
07008XXXXO1026
0700828704XXXXXX

07008XXXXO1027
07008XXXXO1028
07008XXXXO1029
07008XXXXO1030
07008XXXXO1031
0700828705XXXXXX

07008XXXXO1032
07008XXXXO1033

แผนงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลัก การก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)
กิจกรรมหลัก การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map
โครงการ เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
โครงการ บริหารจัดการดินและน้ําเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ําต้นแบบ
กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ํา
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา
กิจกรรมหลัก พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม

0700815714XXXXXX

07008XXXXO1012
0700815720XXXXXX

07008XXXXO1013
07008XXXXO1014
0700815725XXXXXX

07008XXXXO1015
0700815726XXXXXX

07008XXXXO1016
0700815729XXXXXX

07008XXXXO1017
0700815750XXXXXX

07008XXXXO1018
0700815751XXXXXX

07008XXXXO1019
0700815754XXXXXX

07008XXXXO1020

รายละเอียดรหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2563
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมหลัก วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมหลัก วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทํางานของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลัก การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการ ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก
07008XXXXO1021

0700826736XXXXXX

07008XXXXO1022
07008XXXXO1023

0700836719XXXXXX

07008XXXXO1034
0700836732XXXXXX

07008XXXXO1035

แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ตําบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทํากิน
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง
กิจกรรมหลัก สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรมหลัก การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน : บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการ ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
กิจกรรมหลัก ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา

0700803794XXXXXX

07008XXXXO0995

0700840724XXXXXX

07008XXXXO1036
0700840730XXXXXX

07008XXXXO1037
0700840755XXXXXX

07008XXXXO1038
07008XXXXO1039
0700840795XXXXXX

07008XXXXO1040

0700847733XXXXXX

07008XXXXO1041
0700849756XXXXXX

07008XXXXO1042

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน

0700811764XXXXXX

07008XXXXO0996

รายละเอียดรหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2563
ชื่อกิจกรรม

รหัสงบประมาณ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ําเจ้าพระยา-แม่กลอง
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ชายแดน
โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว และไม้ผล
กิจกรรมหลัก พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในการทําเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0700811780XXXXXX

โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0700811789XXXXXX

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก กําจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้
กิจกรรมหลัก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้
กิจกรรมหลัก นําร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้

รหัสกิจกรรมหลัก

0700811772XXXXXX

07008XXXXO0997

07008XXXXO0998
07008XXXXO0999
07008XXXXO1000

07008XXXXO1002
07008XXXXO1003
0700811787XXXXXX

07008XXXXO1001
0700811796XXXXXX

07008XXXXO1004
07008XXXXO1005
07008XXXXO1006
07008XXXXO1007
07008XXXXO1008
07008XXXXO1009
07008XXXXO1010

