รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กรมพัฒนาทีด่ ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม ๒๕64
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ร้อยละ 50.00

-

42.1375

14.4286

ร้อยละ 51.78

-

178.9129

64.0146

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผนการ
ดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4
เนื่องจากฤดูการทํานาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่
ในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.

12.3578

0.7392

นโยบายเร่งด่วน
เรื่อง 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
4.1 จัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหาร
จัดการน้ําและคุณภาพดิน ตาม Agri-Map
1) การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผน 1. การจัดทําฐานข้อมูลเพือ่ รองรับเขตเกษตร
ที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
เศรษฐกิจ ดําเนินการสํารวจจัดทําฐานข้อมูล
พืชเศรษฐกิจและปรับปรุงฐานข้อมูล Agri-Map
(เป้าหมาย 5 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปรัง มัน
สําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน สับปะรดโรงงาน และ
ไม้โตเร็วสกุลอะเคเซีย)
2. พัฒนาที่ดนิ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตสินค้าเกษตร
ชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดําเนินการได้
46,599 ไร่ (เป้าหมาย 90,000 ไร่)
เรื่อง 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ การสร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้
1. โครงการตําบลมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน 1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างดําเนินการ
ภาคใต้ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
จัดซื้อจัดจ้าง (เป้าหมาย 9,700 ไร่)
ภาคใต้

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2564 ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณในไตรมาสที่ 1 และ 2 ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด จึงทําให้การดําเนินงานในบางกิจกรรมจะมีผลงานที่แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 - 4

ข

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1. ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ส่งเสริมและปรับปรุงบํารุงดินด้วย
ปัจจัยการผลิตของกรมฯ ดําเนินการได้ 48,414
ไร่ (เป้าหมาย 101,414 ไร่) ในส่วนการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ จํานวน
113,462 ราย

ร้อยละ 47.74

เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ทําให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ลดลง

203.6026

69.6779

2) สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร
ดําเนินการได้ 218,072 ราย (เป้าหมาย
480,000 ราย) และให้บริการวิเคราะห์ดิน-น้ําพืช จํานวน 34,560 ตัวอย่าง

ร้อยละ 45.43

47.5374

16.5930

3) การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดําเนินการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา พร้อมปรับปรุงบํารุง
ดิน ดําเนินการได้ 5,326 ไร่
(เป้าหมาย 9,900 ไร่)

ร้อยละ 53.80

120.4985

48.5253

นโยบายหลัก
ด้าน 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์
๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ

ด้าน 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย
๕.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของ
ภาครัฐ

ค

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

1.3 แหล่งน้าํ

1. ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
ดําเนินการขุด สระน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ดําเนินการได้ 31,058 บ่อ
(เป้าหมาย 40,000 บ่อ)

ร้อยละ 77.65

-

714.6103

534.9063

1.5 ข้อมูลสารสนเทศและการบริหาร

1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ดําเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร
ที่ดิน (เป้าหมาย 1 ระบบ)

ร้อยละ 65.00

-

26.3552

4.6854

1.6 ส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร

3. การพัฒนาหมอดินอาสา ดําเนินการ
จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา
ดําเนินการได้ 69,056 ราย (เป้าหมาย
72,072 ราย)

ร้อยละ 95.82

เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ทําให้ต้องเลื่อน
การจัดฝึกอบรม

64.8777

48.5025

1.7 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 1. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา-แม่กลอง พัฒนาคุณภาพดินให้
เกษตรกรปรับปรุงบํารุงดินให้มีสภาพเหมาะสม
กับการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ดําเนินการได้
1,540 ไร่ (เป้าหมาย 4,500 ไร่)

ร้อยละ 34.22

-

4.5113

1.5475

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผน
ดําเนินงานก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา
ในไตรมาสที่ 3 - 4

67.6000

0.0000

1. จัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
รายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร

จัดการ

สินค้าเกษตร

2. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(เป้าหมาย 7,770 ไร่)

ง

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

3. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้ ดําเนินการได้ 700 ไร่ (เป้าหมาย
10,000 ไร่)

ร้อยละ 7.00

แผนการดําเนินงานอยู่
ในไตรมาสที่ 3 - 4

16.2400

3.1784

4. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน
ภาคใต้ ดําเนินการได้ 600 ไร่ (เป้าหมาย
2,000 ไร่)

ร้อยละ 30.00

-

8.3450

2.1704

5. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการปลูกพืช
ผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์ม
น้ํามันภาคใต้ ดําเนินการได้ 256.30 ไร่
(เป้าหมาย 1,200 ไร่)

ร้อยละ 21.36

-

16.5532

2.8301

6. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาค
ตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย
(กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต) ดําเนินการได้ 200 ไร่
(เป้าหมาย 1,400 ไร่)

ร้อยละ 14.29

-

12.2827

1.6330

7. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาค
ตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย
(กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐาน เพื่อการผลิต)
จัดทําระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต ดําเนินการได้ 50
แปลง (เป้าหมาย 80 แปลง)

ร้อยละ 62.50

-

1.6800

0.3464

จ

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

8. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาค
ตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย
(กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้
คุณภาพ) ดําเนินการได้ 180 ไร่ (เป้าหมาย 800
ไร่)

ร้อยละ 22.50

-

3.6600

0.8639

1.8 การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพดินให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการ
ผลิตพืช ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรกิจกรรมลงพื้นที่
(เป้าหมาย 74,500 ไร่)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
ประสานหน่วยงานเจ้าภาพ
เพื่อทราบพื้นที่เป้าหมาย
ดําเนินการ และร่วมจัดทํา
แผนปฏิบัติการรายแปลง
โดยมีแผนการดําเนินงาน
ระดับพื้นที่ ในไตรมาสที่ 3 - 4

59.3644

2.7493

1.9 ควบคุมการใช้สารเคมี

1. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร อยู่ระหว่างดําเนินงาน (เป้าหมาย
968,500 ไร่)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
คัดเลือกเกษตรกร ที่มี
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ
โดยมีแผนการดําเนินงาน
ระดับพื้นที่ ในไตรมาสที่ 3 - 4

132.6013

30.3894

1.10 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

1. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ
ลงพื้นที่ดําเนินการ (เป้าหมาย 10,000 ราย)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
ประสานงานกับ สป.กษ. ใน
แนวทางการขับเคลื่อน
โครงการฯ การคัดเลือก
เกษตรกร และพื้นที่เป้าหมาย
โดยมีแผนการดําเนินงาน
ระดับพื้นที่ ในไตรมาสที่ 3 - 4

15.8000

1.3265

1.11 โครงการเกษตรผสมผสาน

1. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตร
ผสมผสาน สนับสนุนการจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ําเพื่อปลูกพืชผสมผสาน ดําเนินการได้
713 ไร่ (เป้าหมาย 1,200 ไร่)

ร้อยละ 59.42

-

16.2895

7.5455

2. พัฒนาคุณภาพดินในการทําเกษตร
ผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ดําเนินการได้
330 ไร่ (เป้าหมาย 1,000 ไร่)

ร้อยละ 33.00

-

4.9650

1.9808

ฉ

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดําเนินงาน

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
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1.12 ธนาคารสินค้าเกษตร

1. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ระหว่างการจัดหา
ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและ
เตรียมพื้นที่ดําเนินการ (เป้าหมาย 77 แห่ง)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
สํารวจสถานะธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความพร้อม
มีความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผน
ในไตรมาสที่ 3 - 4

11.0747

0.7764

1.13 การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน อยู่ระหว่าง
วิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ดําเนินงานได้ 16,182,100 ไร่ (เป้าหมาย
30,000,000 ไร่)

ร้อยละ 53.94

-

73.8408

25.8248

2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
อยู่ระหว่างดําเนินงาน (เป้าหมาย 1,600 แห่ง)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
ประเมินศักยภาพศูนย์
ถ่ายทอดฯ ทีม่ ีศักยภาพ
พร้อมเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมี
แผนการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 3 - 4

4.0800

0.0060

3. ปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพดินตามปัญหาดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวดินเค็ม
ภาคใต้ และดินกรด ดําเนินการได้ 23,725 ไร่
(เป้าหมาย 67,628 ไร่)

ร้อยละ 35.08

-

205.5922

105.5645

4. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ส่งเสริมการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ดําเนินการได้ 121,759.78 ไร่ (เป้าหมาย
953,800 ไร่)

ร้อยละ 12.77

ไตรมาสที่ 1 - 2 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการเตรียมกล้า
หญ้าแฝกเพื่อปลูกใน
ไตรมาสที่ 3 - 4
(ช่วงฤดูฝน)

704.4605

197.9062
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5. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ กิจกรรม
พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ฟื้นฟูพื้นทีท่ ี่ผ่าน
การเลี้ยง กุ้งกุลาดํา เพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกใน
พื้นที่ทุ่งหมาหิว พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และ
เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการดําเนินงานที่ได้
จัดสรรในไตรมาส 1-2 ดําเนินการได้
10,963.28 ไร่ (เป้าหมาย 14,929 ไร่)

ร้อยละ 73.44

-

82.1128

20.0742

6. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ํา อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
ลงพื้นที่เป้าหมาย (เป้าหมาย 12 แห่ง)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
รวบรวมแผนความต้องการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพื่อปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่
ดําเนินการต่อยอดจากแห่งเดิม
โดยมีแผนการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 3 - 4

12.9411

0.5859

7. พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดิน
เค็ม ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ดําเนินการได้
11,685 ไร่ (เป้าหมาย 33,100 ไร่)

ร้อยละ 35.30

แผนการดําเนินงานอยู่ใน
ไตรมาสที่ 3 - 4

104.8792

21.5266

8. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
อยู่ระหว่างจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ดําเนินการได้ 25 ไร่ (เป้าหมาย 4,000 ไร่)

ร้อยละ 0.63

อยู่ระหว่างดําเนินการ
และมีบางพื้นที่อยู่ระหว่าง
การตรวจรับงาน

16.5277

0.3390

9. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน (เป้าหมาย 2,600 ไร่)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแผน
การดําเนินงานใน
ไตรมาสที่ 3 - 4

8.0357

0.8591
(หมายเหตุ : ผลการ
เบิกจ่าย เพื่อ
จัดเตรียมปัจจัยการ
ผลิต เช่น จัดหาเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด และ
บริการวิเคราะห์ดิน
น้ํา พืช)
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10. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ
ครบวงจร ดําเนินการได้ 60 ไร่ (เป้าหมาย
1,200 ไร่)

ร้อยละ 5.00

แผนการดําเนินงานอยู่ใน
ไตรมาสที่ 3 - 4

3.6340

0.1774

11. การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล
อยู่ระหว่างการทําประชาพิจารณ์และสํารวจพื้นที่
(เป้าหมาย 154 ตําบล)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล เพือ่ จัดทําร่างแผน
การใช้ที่ดินด้านกายภาพ

6.6188

0.5120

1. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม อยู่ระหว่าง
กําหนดกิจกรรมลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจัดสรร
งบประมาณ (เป้าหมาย 8,250 ไร่)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
คัดเลือกเกษตรกร ที่มี
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ
โดยมีแผนการดําเนินงาน
อบรม และส่งเสริมใน
ไตรมาสที่ 3 - 4

23.2935

2.4925

2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ดําเนินการได้
111,215 ไร่ (เป้าหมาย 250,000 ไร่)

ร้อยละ 44.49

-

222.0250

107.7332

1. พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่
ข้าวครบวงจร ดําเนินการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตได้ 1,445 ไร่ (เป้าหมาย 5,000 ไร่)

ร้อยละ 28.90

-

8.8000

0.7792

2. พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย
ยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร ดําเนินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ 2 ไร่ (เป้าหมาย 600
ไร่)

ร้อยละ 0.33

แผนการดําเนินงานอยู่ใน
ไตรมาสที่ 3 - 4

2.1960

0.0039

5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
1. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

3. เกษตรปลอดภัย
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ผลการดําเนินงาน
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1. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์
เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อยู่ระหว่างการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศพก.
(เป้าหมาย 882 ศูนย์)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 จัดทํา
แผนการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ศพก.
โดยเริ่มดําเนินการใน
ไตรมาสที่ 3 - 4

8.3825

0.0000

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน 1. การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตใน
การเกษตร
พื้นที่เกษตรแผนใหม่ อยู่ระหว่างดําเนินการตาม
แผนที่ได้รับ (เป้าหมาย 750 ราย)

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
ประสานขอพืน้ ที่เป้าหมายจาก
หน่วยงานเจ้าภาพ (ส.ป.ก.)
โดยมีแผนการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 3 - 4

6.5731

0.0412

ร้อยละ 0.00

ไตรมาสที่ 1 - 2 ดําเนินการ
ประสานขอพืน้ ที่เป้าหมาย
จากหน่วยงานเจ้าภาพ
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)
โดยมีแผนการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 3 - 4

14.0145

0.3986

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้าน 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ผ่านเทคโนโลยี

ด้าน 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน
๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินและลดความเหลื่อม
ล้ําด้านการถือครองที่ดิน
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
แหล่งน้ําชุมชน และทะเล

1. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดิน
ทํากิน อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมลงพื้นที่เป้าหมาย
(เป้าหมาย 4,000 ราย)
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1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา อยู่ระหว่างนําข้อมูลมาประชาพิจารณ์
เพื่อประมวลผลและจัดทําแผนปฏิบัติงานของลุ่ม
น้ําย่อย ตามความรุนแรงของปัญหาโดยมีขนาด
พื้นที่ 10,000 ไร่/ลุ่มน้ําย่อย (เป้าหมาย 5 แห่ง)

ร้อยละ 60.00

-

8.4080

2.3481

1. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ลดโลกร้อน จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อม
ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน
ดําเนินการได้ 3,066 ไร่ (เป้าหมาย 12,000
ไร่) รณรงค์งดเผาตอซัง 36 แปลง เพื่อบรรเทา
ภาวะโลกร้อน

ร้อยละ 25.55

เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ทําให้ต้องเลื่อน
การจัดกิจกรรมในการรณรงค์
ไถกลบตอซัง

37.1351

12.2462

1. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
2. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
ป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและ
ดําเนินการไถกลบตอซัง ดําเนินการได้
ภาคเหนือ
30,308.50 ไร่(เป้าหมาย 60,000 ไร่)
และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ดําเนินการได้ 1,761 ตัน

ร้อยละ 50.51

-

34.7000

14.8989

7. โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา

10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด
โลกร้อน

10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

