รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานผลการดาเนินงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
ลาดับที่

ผลผลิต/โครงการ

1

ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา

2

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาที่ดิน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จัดทำและ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรดิน เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ (เป้ำหมำย 1
ฐำน)

ร้อยละ 53.05

-

19.6877

8.3535

กิจกรรมการจัดทาฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน จัดทำ
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรดิน เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
สนับสนุนแผนกำรใช้ที่ดิน (เป้ำหมำย 1 ฐำนข้อมูล)

ร้อยละ 52.29

-

18.5981

6.4754

กิจกรรมการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสารวจ
และการจัดทาแผนที่ ดำเนินกำรจัดทำข้อมูลแผนที่และ
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ ข้อมูลกำรจำแนกประเภทที่ดิน
ให้ถูกต้อง ทันสมัย ดำเนินกำรได้ 2,578,000 ไร่
(เป้ำหมำย 5,000,000 ไร่)
กิจกรรมการบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทาง
ห้องปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ให้สำมำรถพัฒนำที่ดิน
ของตนเองให้มีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ดำเนินกำรได้
22,000 ราย (เป้ำหมำย 40,000 รำย) และวิเครำะห์
ดิน น้ำ พืช เพื่อจะได้ปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินกำรได้
27,244 ตัวอย่าง
กิจกรรมการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วน
ร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน จัด
ฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่หมอดินอำสำ และมีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้แก่กัน และปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้ำนกำร
พัฒนำที่ดิน รวมทั้งปรับปรุงฐำนข้อมูลประจำศูนย์
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำที่ดินให้เป็นปัจจุบัน
ดำเนินกำรได้ 33,060 รำย (เป้ำหมำย 51,556 รำย)

ร้อยละ 51.56

-

11.1903

4.9129

ร้อยละ 55.00

-

32.5374

12.8102

ร้อยละ 64.12

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
ทำให้บำงพื้นที่เลื่อนกำรจัด
ฝึกอบรม

51.4458

19.7905

ข

ลาดับที่

3

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและนาได้รับการพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้สำรอินทรีย์ลดสำรเคมีทำง
กำรเกษตร ดำเนินกำรได้ 215,269 ราย (เป้ำหมำย
480,000 รำย)
กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนำคุณภำพดินตำม
ปัญหำดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวดินเค็มภำคใต้ ดินกรด และดิน
เค็ม ดำเนินกำรได้ 8,100 ไร่ (เป้ำหมำย 94,895 ไร่)
กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ส่งเสริมกำรจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งวิธีกล
(จัดระบบอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มดอนสูงและพื้นที่เสี่ยงภัยทำง
กำรเกษตร) และวิธีพืช(หญ้ำแฝก) ดำเนินกำรได้
82,128 ไร่ (เป้ำหมำย 686,255 ไร่)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืน
ทีด่ ินปัญหา กิจกรรม
- พัฒนำพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ดำเนินกำรได้ 249 ไร่
- เพิ่มผลผลิตข้ำวหอมมะลิมำตรฐำนเพื่อกำรส่งออกใน
พื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ อยู่ในกระบวนกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบรูปแบบก่อสร้ำงและงบประมำณงำนจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ
- เพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์และพืชหลังนำเพื่อ
กำรส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมำหิว งำนก่อสร้ำง อยู่ใน
กระบวนกำร ส่งแบบเพื่อให้สถำนี ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ส่วนงำนปรับรูปแปลงนำอยู่ในกระบวนกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบรูปแบบก่อสร้ำงและงบประมำณ
งำนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เป้ำหมำย 8,595 ไร่)
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินให้
เหมำะสมต่อกำรทำกำรเกษตร ดำเนินกำรได้
413,878.80 ไร่ (เป้ำหมำย 600,000 ไร่)
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ดำเนินกำรจัดอบรม
ให้แก่เกษตรกร และฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
ขณะนี้จัดสรรงบประมำณลงพื้นที่แล้ว อยู่ในขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน (เป้ำหมำย 8,250 ไร่)

ร้อยละ 44.85

-

45.0226

12.1750

ไตรมำสที่ 1-2 ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีแผน
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3-4
-

231.4479

66.5257

558.1312

163.5160

ไตรมำสที่ 1-2 ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีแผน
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3-4

52.0778

7.6156

ร้อยละ 8.54
ร้อยละ 11.97

ร้อยละ 2.90

ร้อยละ 68.98

-

145.2622

55.5331

ร้อยละ 0.00

ไตรมำสที่ 1-2 ดำเนินกำร
คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
เข้ำร่วมโครงกำร โดยมีแผนกำร
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3-4

20.9815

5.0505

ค

ลาดับที่

ผลผลิต/โครงการ

4

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

5

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

6

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่
โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

กิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตให้
เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต ดำเนินกำรได้ 10 แห่ง
(เป้ำหมำย 77 แห่ง)
กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งนาในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ดำเนินกำรขุดสระน้ำในไร่นำนอกเขต
ชลประทำน เพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนน้ำใน
สภำวะภัยแล้ง หรือฤดูฝนทิ้งช่วง ดำเนินกำรได้ 24,799
บ่อ (เป้ำหมำย 38,000 บ่อ)
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งนาขนาด
เล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพืนฐาน
ดำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหำย
รวมถึงตรวจสอบควำมสมบูรณ์ถูกต้องของโครงกำรก่อน
ส่งมอบให้ อปท. บริหำรจัดกำร ดูแลและบำรุงรักษำให้
ประชำชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ในขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน (เป้ำหมำย 2 แห่ง)
กิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน
ส่งเสริม แลกเปลี่ยนควำมรู้ เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
ข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย เกษตรกร และประชำชนทั่วไป
(เป้ำหมำย 1 โครงกำร)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมและสำธิตกำรพัฒนำคุณภำพ
ดินในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำร
ปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินกำรได้ 16,687 ไร่ (เป้ำหมำย
71,400 ไร่)
กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรผลิตในพื้นที่ไม่
เหมำะสมเป็นกำรผลิตสินค้ำเกษตรชนิดใหม่ที่เหมำะสมกับ
พื้นที่ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำชีพ ดำเนินกำรได้
23,739 ไร่ (เป้ำหมำย 67,590 ไร่)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่
โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุน
ปัจจัยกำรผลิตในกำรปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินและนวัตกรรมด้ำนกำร
พัฒนำที่ดินให้แก่เกษตรกร อยู่ระหว่ำงปรับเป้ำหมำยและ

ร้อยละ 12.99

-

6.6990

3.1274

ร้อยละ 65.26

-

705.4700

500.1696

18.6813

-

ร้อยละ 0.00

ไตรมำสที่ 1-2 ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีแผนกำร
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3-4

ร้อยละ 81.08

-

23.2196

13.0947

ร้อยละ 23.37

-

54.3644

12.7401

ร้อยละ 35.12

-

247.6689

55.3859

ร้อยละ 12.67

-

10.0450

3.1089

ง

ลาดับที่

ผลผลิต/โครงการ

7

โครงการบริหารจัดการดินและนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนา

8

โครงการพัฒนาพืนที่เฉพาะ

9

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตาบล

10

โครงการพัฒนาพืนที่เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร

ผลการดาเนินงาน
งบประมำณให้สอดคล้องกับภำพรวมกำรดำเนินงำน
โครงกำร ดำเนินกำรได้ 508 รำย (เป้ำหมำย 4,009
รำย)
กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพืนที่เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มนา ดำเนินกำรจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟู
และปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดำเนินกำร 12 แห่ง งำน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินกำรได้ 2,060 ไร่
(เป้ำหมำย 5,580 ไร่)
กิจกรรมพัฒนาพืนที่เฉพาะ ดำเนินกำรจัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงบำรุงดิน ในกิจกรรม
- เพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้สู่
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ อยู่ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสำละวิน
อยู่ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- พัฒนำลุ่มน้ำทะเลสำบสงขลำ ดำเนินกำรได้ 130 ไร่
- กำรพัฒนำศักยภำพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุ
โต๊ะแดง อยู่ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- พัฒนำและเพิ่มศักยภำพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณำกำร
ขณะนี้คณะกรรมกำรตรวจแบบแล้ว อยู่ในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมใน
พื้นที่ทุ่งมหำรำช อยู่ในขั้นตอนกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรพัฒนำลุ่มน้ำสำขำแม่น้ำอิงตอนบน ดำเนินกำรได้
1,300 ไร่
ผลกำรดำเนินงำนรวม 1,430 ไร่ (เป้ำหมำย 18,768
ไร่)
กิจกรรมความร่วมมือพัฒนาตาบล (SMART
TAMBON) ปรับปรุงแผนกำรใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ดำเนินกำรได้ 1
ตำบล (เป้ำหมำย 154 ตำบล)
กิจกรรมปรับรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ชุมชนนาร่องพะเยาโมเดล สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถทำ
กำรเกษตรและเพำะปลูกได้ตลอดทั้งปี อยู่ในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง (เป้ำหมำย 1,666 ไร่)

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ร้อยละ 36.92

-

26.8911

3.8621

151.8401

20.0680

ร้อยละ 7.62

ไตรมำสที่ 1-2 ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีแผน
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3-4

ร้อยละ 0.65

แผนกำรดำเนินงำนอยู่ใน
ไตรมำสที่ 3-4

5.6228

1.1746

ร้อยละ 0.00

ไตรมำสที่ 1-2 ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีแผน
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3-4

5.0000

-

จ

ลาดับที่
11

ผลผลิต/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0

12

โครงการพัฒนาพืนที่โครงการหลวง

13

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

14

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

15

โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

16

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

กิจกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่
ระบบราชการ 4.0 ดำเนินกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำยในองค์กำร และระบบกำรให้บริกำรประชำชน
(เป้ำหมำย 1 โครงกำร)
กิจกรรมปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินกำร
พัฒนำเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรที่ดิน
(เป้ำหมำย 1 ระบบ)
กิจกรรมพัฒนาพืนที่โครงการหลวง ดำเนินกำรจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ให้มีควำมเหมำะสมในกำรทำ
กำรเกษตร ดำเนินกำรได้ 705 ไร่ (เป้ำหมำย 7,568
ไร่)
กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกัน
และรักษำดินไม่ให้ถูกชะล้ำงพังทลำย พร้อมทั้งส่งเสริมและ
ปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยกำรผลิตของกรมฯ ดำเนินกำร
ได้ 28,749.10 ไร่ (เป้ำหมำย 49,186 ไร่) ในส่วนกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษำ และ
ผู้สนใจทั่วไป เข้ำเยี่ยมชมศูนย์ศึกษำฯ จำนวน 119,436
ราย
กิจกรรมส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและดำเนินกำรไถกลบ
ตอซัง ดำเนินกำรได้ 21,544 ไร่ (เป้าหมาย 39,421
ไร่) และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ได้ 548.50 ตัน
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปรับปรุงพื้นที่ปลูกข้ำวให้มีควำมเหมำะสมต่อกำร
ปลูกข้ำว โดยดำเนินกำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และ
ส่งเสริมกำรทำ/กำรใช้น้ำหมักชีวภำพ ขณะนี้
คณะกรรมกำรตรวจแบบแล้ว อยู่ในกระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง (เป้ำหมำย 3,303 ไร่)
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพ ศพก. และเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ดำเนินกำรได้ 377 ศูนย์ (เป้ำหมำย 882 ศูนย์)

ร้อยละ 53.33

-

11.8820

6.3800

ร้อยละ 50.00

-

29.4504

8.8243

97.6154

10.6207

ร้อยละ 9.32

ไตรมำสที่ 1-2 ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีแผน
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3-4

ร้อยละ 58.45

-

147.1400

40.8275

ร้อยละ 54.65

-

21.1000

9.0544

9.8705

0.3602

7.8825

2.8948

ร้อยละ 0.00

ร้อยละ 42.74

แผนกำรดำเนินงำนอยู่ใน
ไตรมำสที่ 3-4

-

ฉ

ลาดับที่

ผลผลิต/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

17

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ของเกษตรกร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพืนที่จัดการปัญหาที่ดิน
ทากิน ปรับปรุงและสำธิตกำรพัฒนำที่ดินในแปลง
เกษตรกรที่ได้รับกำรจัดที่ดินทำกิน จัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำโดยสอดคล้องเหมำะสมกับศักยภำพของดินและ
ควำมต้องกำรของพื้นที่ ส่งเสริมและสำธิตปัจจัยกำรผลิต
ในกำรปรับปรุงบำรุงดิน (เป้ำหมำย 4,000 รำย)

ร้อยละ 0.00

51.5145

6.9853

18

โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพืนที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและนา

กิจกรรมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟู
พืนที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและนา สำมำรถ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและใช้ทรัพยำกรพื้นที่ลุ่มน้ำ
อย่ำงยั่งยืน (เป้ำหมำย 1 แห่ง)

ร้อยละ 18.21

ไตรมำสที่ 1-2 งำนจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำอยู่ในขั้นตอน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในส่วนของ
กำรปรับปรุงคุณภำพดินอยู่
ระหว่ำงเตรียมกำรลงพื้นที่
โดยมีแผนกำรดำเนินงำนใน
ไตรมำสที่ 3-4
-

38.0000

3.3160

หมายเหตุ : งบประมำณปี 2565 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ (งบดำเนินงำน) ในไตรมำสที่ 1 และ 2 ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมำณ จึงทำให้บำงกิจกรรมมีผลงำนในไตรมำสที่ 3-4

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

